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 ةيعبطملاو ةيملعلا هئاطخأ حيحصتو ةدادعإب مأق
 ولا هقفلا يصصختم نم ةبخن ةقيداحأ جيرختو

 ةيشاح ساسا ىلع

 يونكللا يحلادبع ٌخيشلا

 ل را

0 90 

0 
2 

 - وم
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 0 ١ ٠ 1 كس و
 هه نس قوتملا

 عاارلادلجملا

 ريسلا باتك ةقرسلا باتك دودحلا باتك نامبألا باتك

 دوقفملا باتك قابإلا باتك ةطقللا باتك دطيقللا باتك

 فقولا باتك ةكرشلا باتك

 ةديفمو ةدددج ىشاوحب ةذولم ةححصم ةلددج عبط
 ثيدحلاو هقفلا يف نيصصحملا ءاملعلا نم ةعامج هدادعإب تماق

 هياطخا حيحصس اوماقو هسداحأ اوحرخو هيشاوح- اوعجارو

 (ملهلا)ةييتلا باكرا“ جر ظر رش ةيممج



 ىلوألا ةعبطلا

 ةديدجلا ةعبطلا

 يدتبملا ةيادب حرش ةيادهلا :

 نسحلا يبأ نيدلا ناهرب مامإلل :

 تادلجم ينامث عومجم رعس | كل ينانيغرملا ركب يبأ نب يلع

 ةيبور 1050/2 ظ ء”م..ال /اه574١

 عذكوأأ /هزعؤم ١

 (ي:,1050/-لدلج» لمس ) 4 : تاحفصلا ذدع
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 جير وتلا رشحت
5 ١ ١5 

  8ةعابطلل
- 

 1-ان 511114 1انظا 1ك 11115

 طماط !1/0طخضطتات730 مثأاأ نطق
 آرانذأ (856600.)

 2-3, 01١15635 8ال010/5|0031 الا 6-130[5-ل6الا3

 اكق قعاحأ- 2تاكأذأقم

 +34541739-21-92, +37740738-21-92 :فتاهلا

 +34023113-21-92 :سكافلا

 انلاثلال/ 72161362 - اانا -6ان 53 .عمرم .ماك :تنرتنإلا ىلع عقوملا

 انيانلانب .ط 03553531513 .ع0ل ان . ماك

 ا-طان5اط 86 ءإلطءع.معأ.ماع :ينورعكلإلا ديربلا

 نم بلطي

 +2196170-321-92 تناتسكاب .يشتارك ءىرشبلا ةبتكم

 +4399313-321-92 .روهال :رازاب ودرا «نيمرحلا ةبتكم

 +7124656,7223210-42-92 .روهال ءرازاب ودرا ١- < ؛حابصملا

 +57773341-51-92, 5557/7926 .ىذنيلوار ءذور جلاك هزالي ينس ءذدنيل كب

 +2567539-91-92 .رواشي :رازاب ىناوخ هصق درن «صالاخإللا راد

 +7825484-333-92 .هنئوك :ةور يكرس ؛ةيديش رةبتكم



 ناميألا باتك

 وخل نيو «ةنقعم نيكو «سومقلا قيميلا ةبرضأ ةثآلث ىلع :نافألا :لاق
 ا 2[
 يار ودعت

 اهيف مثأي نيميلا هذهف «هيف بذكلا دمعتي ضام رمأ ىلع فلحلا وه :سومغلاف

 ةيوبلا لإ اهيف ةرافك الو *:"رانلا هللا هلحدأ اها فلح نم" :كِلع هلوقل ؛اهبحاص

 مر ا بنذ عفرل تعرش امنأل ؛ةرافكلا اهيف :هكلس يعفاشلا لاقو .رافغتسالاو

 ةريبك اففأ,:انلو .ةدوقعملا هبشأف ءابذاك هللاب داهشتسالاب ققحت دقو «ىلاعت هللا مسا

 فالخب ءاه طظانت اللف ,ةينلا اهيف ظرتشيو موصلاب ىدأتت ةدابع ةرافكلاو ,ةضحم

 سومغلا يف امو «أدتبم رايتحاب قلعتم رحأتم وهف بنذ اهيف ناك ولو «ةحابم هنأل ؛ةدوقعملا

 ,هلعفي ال وأ .هلعفي نأ لبقتسملا يف رمأ ىلع فلحي ام :ةدقعنملاو .قاحلالا عنتميف «مزالم

 ركذو «مدقت ام ىلع بترتلا تضتقا انهه ,ىلإ .بتكلا .نيب اهركذ مدقت ىلا تايسانملا :ناميألا باتك
 ؛ةعيرشلا قو ءةوقلا :ةغللا يق نيميلاو .امهيف' ةاركالاو لزحلا ريثأت مدع يف هل. اهتبسانمل قاتعلا بيقع ناألا

 سمغت اهفأل ؛اسومغ ىمس :سومغلا نيميلا (ةيانعلا).كرتلا وأ لعفلا ىلع فلاحلا مزع هب يوق دقع
 ىلع ءانب وه لب «طرشب سيل يضملا ركذو :ضام رمأ ىلع (ةيانعلا).رانلا يف مث «مثإلا يف اهبحاص
 [ "1/5 ةناسلا | اسوم ناك «ديزب سيل هنأ ملعي وهو «ديزل هنإ هللاو: :لاق اذإ هنأ نيرت الأ «بلاغلا

 يبيع :ككلع هلوقل : ةضحخ ةريبك (ةيانعلا) .ةد وعملا 28 امك ةرافكلاب كلذو ؛هعفر نم دب الف :ققحت دقو

 بابسأ نأ امل ؛ةدايعلا اني طانت ال ةضخم ةريبك وهام لكو «سومغلا اهنم ركذو ؛"نهيف ةرافك" ال رئابكلا نم

 طاق دلد يأ :ظاساؤاق [عيد/4 ةيانعلا]-لوصألا ق فرعاسك :ةحابم ارومأ نكت نأو.دبالا تادانعلا

 (ةيانعلا) .ةدابعلا امي طانت نأ زاجف :ةحابم هنأل (ةيانبلا).ةريبكلاب ةرافكلا

 .٠١ هلليرص 0000 1 1 0 3 : 57 ١ ها
 :لاف 25 يبنلا نع هنيصض هللادبع نع 7-0-1 َِق يراخبلا جرحا [؟١ ةيارلا بِصن | .ظفللا ادني بيرغ

 بابا .؟ "61 :مقر| .نابضغ ةيلع وشهو هللا يقل (رجاف اهيلع وه ملسم عرما لام امك عضقي نع ىلع فشلح نم

 [اهيف ءاضقلاو ركبلا يف ةموصخلا



 ناميألا باتك ع

 و يا 7 را 5 وص

 مكَناَمِي اّميأ يف و غال ا ةةينااورمأور :ىلاعتا هلوقل «ةراقكلا. هعهرلا :كللق نق فدع. اذإو
: 5 

5 
 اج

 ره للغ فلمن 9 نيميلاو .انرك ذ ام وهو نامل قلع قف ايا سوو

 سعب 5 وحج رب نيم هدييف هقالخ يا ل أاق ايك هنأ ٍنضي وهو 4 ضام

 هقلع هنأ الإ ,ةيآلا 0 هتموت / 2086 يول اس 0 هلوث هب هيف

 د

 ا املا اشكو ألا ره هوو مااا دال" : مكيالع هل وَمْ ؛ةرافكلا بحت

 رمأ ىلع فلحي ام ةدقعنملاو :انلوق نم انركذ ام © اميل ٍمَددَقَع اَمِبا»:ىلاعت هلوق نم دارملاو :انركذ ام وهو

 يف ةذحاؤملا يفن ءاجرلاب قلع امنإو ءاهيف فلتخم نيميلا كلت ةروص يأ :خلإ فالتخالل .خلإ لبقتسملا يف

 ةرارز نع يورم وغللا ريسفت نم باتكلا يف ركذ امو ءصنلاب مولعم ريغ كلذو ءاهركذ يلا ةروصلاب وغللا

 :همالك يف لجرلا لوق وه :لاق هنأ دمحم نع ىورو .نيتياورلا ىدحإ يف مذ سابع نبا نعو «قوأ يبأ نب

 دصق ريغ نم ناسللا ىلع يرجي ام وغللا هدنع نإف ..- يعفاشلا لوق نم بيرق وهو «هللاو ىلبو ؛هللاو ال
 |5174 ةيانعلا] .امذ سابع نبا نع نيتياورلا ىدحإ وهو «لبقتسملا يف وأ «يضاملا يف ناك ءاوس

 ركذ :خستلا ضعب يفو ءايساث نيميلاب ظفلت هنأ ركذتي مث ءنيميلاب ظفلتلا نع لهذي نأ وهو :يسانلاو
 (ةيانعلا).نيميلا هناسل ىلع ٍيرجيف الغم حّبسي نأ ديري ْنأ قعد (يسانلا ناكم ءيطاخلا

 يف يلازغلاو ةصالخلا بحاص :مهنمو «قاتعلا نيميلا ضوع لعجي ءاهقفلا ضعبو «فنصملا هركذ اذكه *

 هجام نباو دوادوبأ هجرخأ .ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا ثيدحلا امنإو ءبيرغ امهالكو ءامهريغو "طيسولا"
 :لاقو "كردتسملا" يف مكاحلا هاورو .كدرأ نب بيبح نب نمحرلادبع نع حاكنلا يف يذمرتلاو «قالطلا يف

 نع "هعماج" يف يذمرتلا هاور [15384١/ةيارلا بصنإ] .نيينيدملا تاقث نم كدرولا نباو ؛دانسإلا حيحص

 لاق :لاق ةريره ىبأ نع كهام نب فسوي نع حابر أ قب داطق يكفشرأ نب «تيصع نبي: نه رلادبع

 نيسسح ثيدح :يدمرتلا لاق ؛ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا :دجج نشرهو دج نهد ثالث" 2 هللا لوسر

 [قالطلا يف لزحلاو دجلا يف ءاجام باب ١١5+ :مقر] .بيرغ



 ه ناميألا باتك

 لعف نمو .ىلاعت هللا ءاش نإ ؛ةاركإلا يف نيبنسو «كلذ يف انفلاخي كلر ىعفاشلاو

 هاركأإلاب مدعني ال ىقيقحلا لعفلا نأل ؛ءاوس وهف ءايسان وأ ءاهركم هيلع فولحما
 ,ةقيمح طرشلا ققحتل ؟ن ونحب وأ هيلع ىَمْعَم وهو عهلعف ادإ اذكو «طرتشلا وهو

 .بنذلا ةقيقح ىلع ال ءثنحلا وهو «هليلد ىلع رادي مكحلاف ,بنذلا عفر ةمكحلا تناك ولو

 باتك يف هركذي ام هب دارأ :ةاركالا يف (ةيانعلا).يسانلاو هركملا ىلع ةرافكلا بوحو يف يأ :كلذ

 (ةيانبلا) .خسفلا امهامتحا مدعل ؛هارك الا امهيف لمعي ال راهظلاو نيميلا اذك و :هلوقب هاركإلا

 دوجو ثنحلا طرش نأل ؛هيلع مالكلا ىوحف ةلالدل هكرت ءءاوس اراتخم هلعف نمو وهف يأ :ءاوس وهف
 (ةيانبلا).يقيقحلا لعفلا دوجو يأ :وهو [57/14 ةيانعلا|] .دجو دقو ؛ةقيقح لعفلا

 (ةيانعلا) . ىسحلا لعفلا دوححو وهو :طرشلا ققحتل



 انيب نوكي ال امو ءانيع ن وكي ام بنا وعش

 نم ةقضن وأ ؛ميحرلاو نم رلاك ىلاعت هللا عاريساإ نم رخخا مساب وأ نللاحات ميلا و :لاق

 مسالا انه 2 ”يرودقلا

 ىنعمو «فراعتم امي فلحلا نأل ؛هئايربكو هلالجو هللا ةزعك افرُع اهب ْفلُحُي ىلا هتافص

 .اعنامو الماح ةّركذ حلصف «هتافصو هللا َميظعت دقتعي هنأل ؛لصاح ةوقلا وهو نيميلا

 هب داريو رق كي هنألو «فراعتم ره هند 5 ١ كي ال هنإف هللا ملعو :هلوق الا :لاق

 هطخس و هللا بضغو :لاق ولو .كّمولعم يأ :انيف كَملَع رفغا مهللا :لاقي ولا

 ءاهرْثأ امي داري دق ةمحرلا نألو ,فراعتم ٌريغ اني فلحلا نأل هللا ةمحرو :اذكو ءافلاح نكي مل

 دي ىل هللا ريقي قلع نمو. .ةيرظلا امهدارز طعسلاو بصعلاو ههقلبا لآ هرطلا وهو
 ا

 * 3411 هاب شلحيلف انلاح مقنع ناك د نم" :ت3ع هلوقل ؛ةبعكلاو ىبنلاك :افلاح

 (ةيانعلا).انيمي نوكي ال امو «ظافلألا نم انيمي نوكي ام نيب نامعألا بورض نايب نم خارف امل :باب

 ةفوصضوملا تاذلا ىلع لاذ ظفل انهش مسالاب ةذارملاو :[ال وأ هب قلحلا سانلا فراعت ءاوس] حل! مسايوأ

 ملعلا و ةمح لاك ءاهيلعاف ءاممأب ىلاعت هللا فصو نع لضخ بلا رداصملا ةفصلابو (؛ميحرلاو نم<رلاك ةمصب

 نغ اينغم ةدوجو تاك :«فرعلا ىلع ناعألا يب امل هنأل ؛اراهظتسا رع :نيميلا ىنعمو (ةيانعلا) .ةزعلاو

 ( ةيانبل دبلا):ةئافضو ىلاعت هللا مسا فلاخلا ركذ يأ :هركذ حلصف م4 ةيانعلا | .هريغ ىلإ رظنلا

 نكي مل اذإ هب نيميلا نإف افرع اه فلخي َي لا ةتافض نم ةفصب و :هلوق نم عطقنم ءانثتسا :خا هلوق لإ

 (ةيانبلا) .هتمحريو هللا بضغب يأ :اّي فلحلا ك [3/4 ةيانعلا] .اعطقنم فرعلا نع هؤانشسا ناك ءافراعتم

 .ةبعكلاو يبنلاو :لوقي نأ اثم يأ :ةبعكلاو

 نع عفان نع "هحّيحص" يف يراخبلا جرحأ [؟34/* ةيارلا بضن] .رمع نبا نع عفان نع يئاسنلا الإ ةعامجلا هجرخأ *

 اوفلحت نأ ءكاهني هللا ن لإ ا 25 هللا لوسر مهاداتف هبأب فلي وك و بك ر يف باطخلا رب بع ين كابل رمق ن +نأ



 ١ انيمب نوكي ال امو ءانيع نوكي ام باب

 .نارقلاو يبنلاو :لوقيب نأ :هانعم : »لاق «فراعتع ريغ .هنأل ؛نارقلاب فلح اذإ اذك و

 فورخب فلخلاو :لاق .رفك يس نأي' ةايغ نوكي امهسم يعرب نأ ةلاق: ول نأ

 نأل ؛هللات :هلوقك ءانلاو «هللاب :هلوقك ءابلاو هّللاو :هلوقك واولا :مسقلا فورحو ءمسقلا

 انقلاح نوكيف «فرحلا رمضي دقو .نارقلا يف روكذمو ؛ناعألا يف دوهعم كلذ لك

 بصني :ليق مث ءازاجيإ برعلا ةداع نم فرحلا فذح نأل ؛اذك لعفأ ال هللا :هلوقك

 :لاق اذإ اذكو «ةفوذحملا ىلع ةلاد ةرسكلا نوكتف :ضفخي :ليقو ءضفاحن فرح عارتنال

 لاقو .هب متنمآ :يأ كهل تنم م1985 :ىلاعت هللا لاق ءامب لدبت ءابلا نأل ؛راتخملا يف هل
 متنم 9 ماللاب

 نيتياورلا ىدحإو نيم دمحم لوق وهو «فلاخب سيلفا هللا: نيكو :لاق اذإ :ءكنح ةفينح وبأ

 :ىلات هللا تافيح نم قحلا نأ انيك ناوكي هلآ: ىرخأ ةياور هنعو .هبلع ٠ فسوي يبأ نع

 هللا ةعاط هب داري هنأ :امهو .فراعتم هب فلحلاو .قحلا هللاو :لاق هنأك راصف «هتيقح وهو

 ولو ءاقق تكي قيللاو لاف ولو ةاولاق للا رغب املس نركيف دقوق .تاعاطلا لا

 ,دعولا قيقحت هب داري ”5لملاو «ىلاعت هللا ءامنأ نه قحلا نأل ؛انيع نكي ال ءاقحع :لاق

 :كهيِظَع ُملظل َكْرَّشلا نإ للاب# :ىلاعت هلوقك :نآرقلا يف ةينلا» مكاو :لا نم يأ :امهنم يربتلا نأل

 ١7/4[ ةيانبلا] .ك؟ٌوكَماَنْصَأ نديكأل ِهَللاَتَوإ» :ىلاعت هلوقكو ؛َني قرشا ام اَنبَر ِهللاَو" :ىلاعت هلوقكو

 اذكو نعي :اذكو (ةيانعلا)».فوذحملا نود رمضملا رثأ ءاقب فذحلاو رامضإلا نيب قرفلاو :لإ رمضي دقو

 ملكأ ال نأ ىلع هلل :لاق ول هنأ هلي ةفينحخ يبأ نع يور امع زارتحا :راتخملا يف (ةيانبلا).انيمب نوكي

 |[ ةا//+ ةيانعلا] .نيميب تسيل اهنأ ءانإلف

 عَبتا ولو : ماع هللا لاق ؛ل ىلاعت هللا جاممأ . نم مس '«تفارعملا نب اقر يلح نيب قرفلا ديري ابو نذل

 هنأكف «ردقم لعفب بوصنم ردصم وهف :ركذملا امأو .اننع نوكيف ءف راعتم هب فلخلاو وهما ّوهأ ٌقَحلا

 [م هر ةيفعلا | ءازيسلا نع الضف فلحلا| قئعم .هيف سيلو «ةلاحم ال لعفلا ا|ده لعفأ : لاق



 انيع نوكي اال امو ءانيمب نوكي اه باب /

 وهف هللاب دهشأ وأ «لهشأ وأ ههللاب قلحأ وأ :شلحأ وأ ءهللاب مسقأ وأ ؛مسقأ :لاق ولو

 لمعتستو «ةقيقح لاحلل ةغيصلا هذهو «فلحلا يف ةلمعتسم ظافلألا هذه نأل ؛فلاح

 َكنِإ دهشن اولاق# :ىللاعت هللا لاق ؛نيمي ةداهشلاو .لاحلا يف افلاح لعجف «ةنيرقل لابقتسالل
 ن وقفانملا 5 تدل ها ِ ٍق

 (عورشملا دوهعملا وه هللاب فلخلاو 2: ةنحج مِهَناَمِيأ اوذحتا# 0. 3 كولا 9
 دع ولا يأ

 لامس ؛اهنم لباد :ليقو «ةينلا 9 جاتحي ال :ليق اذهلو عهيلإ ف رصف روظح هريعب و
 لباب فلحلا فلحأ :هل وق

 هنأل ؛انيي نوكي :ياَدْحَب مروخيم دنكٌوَس :ةيسرافلاب لاق ولو .هللا ريغب نيميلاو ةدعلا

 دي موس: :ةيسراقلاب. لاق ولو هاي نوكي ال :لبق مروخ دع نك و س :لاق ولو ؛لاحلل
 هللا ٌمللو هللا دمع :هلوق اذكو :مقط لاق .فراعتلا مدعل ؛انيي نوكي ال بَنِي قالطب مروع

 أو لاو :هانعم :ليقو «نيمي عمج وهو هللا نبأ :هانعم هللا أو «هللا ءاقب هللا ُرْمَع نأل

 ؛نيمي دهعلا نأل ؛هقاثيمو هللادهعو :هلوق اذكو .فراعتم نيظفللاب فلخلاو ءواولاك ةلص
 ,رذ ىلع :لاق اذإ اذكو .دهعلا نع ةرابع قائيملاو 044ه ِدَهَعباوفْوَأَوإم :ىلاعت هللا لاق

 نم باوج اذه :ك_ ةعيرشلا جات لاق حلا هللاب فلحلاو (ةيانبلا).هتاوحأو مسقأ يأ :ظافلألا هذه

 [ جاز ةيانبلا| , لاس هللا_ريشب افلاح قركي نأ زاولا اديك ناوي الا أ يغبني ءفلحأ :هلوق نإ :لوقي

 نكي مروح ظفل يم ظفل ريغب هنأل : :انيمب ناوكي ال د مسقأ وأ ءدهشأ وأ «فلخأ :هلوق يف :جاتحي ال

 اذكو يأ هرخآ ىلإ مسقأ :هلوق وهو «ةلأسملا لصأ ىلع فطع اذه :خل ! هلوق اذكو (ةيانبلا).لابقتسالل

 (ةيانبلا).هب قلحلا زاجف «تاذلا تافص نم .ءاقبلاو :هللا ءاقب ١[ 0 ةيائبلا] .ناظفللا ناذه انيمي نوكي

 (ةيانبلا) .نييرصبلا دنع اذه :هللاو هانعم (ةيانبلا).ةفوكلا لهأ بهذم وهو :نيمي عمج

 عرشلا نم يمن دري ملو :ةداع امد فلخحي فراعتم هللا أو ةدللاا معلا :هلوق هب ديري :نيظفللاب فلحلاو

 (ةيانعلا).اذك لعفأ ١ يأ :اودلت ىلع (ةيانعلا) . نيب نوكيف



 . انيمب نوكي ال امو ءانيمب نوكي اه باب

 تلعف نإ :لاق نإو * ."نيمي ةرافك هيلعف مسي لو ارذن َرَذَت نم" تل هلوقل ؟؛هلل ا

 ءرفكلا ىلع امّلَع طرشلا لعج امل هنأل ؛انيمي نوكي ءرفاك وأ ءنارصن وأ ءيدوهي وهف ءانك
 رحت يف لوقن امك انيمي هلعجب هريغل هبوجول لوقلا نكمأ دقو ءعاتنمالا بحاو هدقتعا دقف

 هيلع ف ولخا

 ؛لبقتسملاب ارابتعا ُرَفْكُي الو ءسوُمَعلا وهف :هلعف دق ءىشل كلذ لاق ولو «لالحلا

 رفكي ال هنأ :حيحصلاو ءيدوهي وه :لاق اذإ امك راصف ؛ئيعم زيجنت هنأل ؛رفكي :ليقو
 يضر هنأل ؛امهيف رفكي فلحلاب رفكي هنأ هدنع ناك نإو «نيمي هنأ ملعي ناك نإ امهيف

 هللا .طخَس وأ للا بضغ ىلعف ءاذك تلعف نإ :لاق ولو .لعفلا ىلع َمَدقأ ثيح يح «رفكلاب

 اذكو /افيراتس ىو لو طرقا عال تنسو الودعسلا لع نسسلأل نظفت لق

 (ةيانبلا) .انيم؟ : نوكي هنإف : لالولا مرح (ةيانبلا).نيميلا وهو «طرشلاريغل يأ :ةريغل (ةيانبلا) .لئاقلا اذه نأل يأ :هنأل

 هيلع ءيش الف «قداص هنأ هدنع ناك نإف «ضام رمأ ىلع ظفللا اذمب فلح ول نعي :2 ! كلذ لاق ولو

 (ةيانبلا).اندنع اهيف ةرافك ال :سومغلا وهف [858-*855/4 ةيانعلا] .سومغلا وهف «بذاك هنأ ملعي ناك نإو

 رفكي الو ءرفكي اني ناك لبقتسملا يف هنإف ؛لبقتسملا يف رمأ ىلع هب فلح ول امك ينعي :خلإ ارابتعا رفكي الو
 (ةيانعلا).يضاملا يف ناك اذإ كلذك ,فلاحلا

 هنأكف ؛زيجنت دوحوملاب قيلعتلاو ,دوجوم وه ام رفكلا قلع هنأل ؛رفكي :لتاقم نب دمحم لوق وهو :ليقو

 يضاملا يف يأ :امهيف رفكي (ةيانبلا).لبقتسملاو يضاملا يف يأ :امهيف [577/5 ةيانعلا| .ىدوهي وه :لاق
 [؟517/8 ةيانعلا] .رفكلاب يضر دقف ءرفكي هنأ هدنعو «لعفلا كلذ ىلع مدقأ امل هنأل ؛لبقتسملاو

 (ةيانبلا) . ظافلألا هذي انيمي نوكي ال يعي :اذكو

 سابع ا قع "ةتتس 2 دوادوبأ جرحأ [؟ ة هع ةيارلا بصضنإ. ةددعتم قرط نم هجام نباو دوادوبأ هجرحأ *

 ةجافكخ يضم قا ارب ىلع نمو ف نيمي ةرافك هترافكف مسي ملو ارذن رذن نم :لاق 55 هللا لوسر نأ

 :د وادوبأ لاق يشن فهنيلف ةقاطأ ارذن ردن نه و 3003 ةرافك هترافكف هقيطب اي ريق ردن نمو ؛نيغ ةرافك

 (5751 :مقر] .سابع نبا ىلع هوفقوأ دنهلا يبأ نب ديعس نب هللادبع نع هريغو عيكو ثيدحلا اذه ىور

 [هقيطي ال ارذن رذن نم باب



 ةذه ةيردع كلا فاير لك وأ رقع براق وأ ءقراس وأ «ءِناز انأف ءاذك تلعف نإ :لاق اذإ

 .فراعتم سيل هنألو ؛مسالا ةمرح نيعم يف نيكي ملق : ليدبتلاو خسندلا لمتحخت لمتحت ءايشألا

 انسك هلك لإو ءراهظلا يف ئرجي ام اهيف ئرجي هقبقر قتع نيميلا ةرافك امك :لاق
 ريرودقلا

 معطأ ءاش لإو ؛ةالصلا هيف زوجي ام هاندأو داز . امف ابو ٍدحاو لك َنيكاسم ًةرشع
 ثا ندا 0 00

 هثرافكفل :ىلاعت هلوق هيف لصألاو ,راهظلا ةرافك يف ماعطإلاك نيك يسرع ةرع

 08 ب :خحلإ خسنلا لمحت (ةيانبلا).ابرلا لكأو رمخلا برشو ةقرسلاو انزلا ةمرح يأ :ءايشألا هذه

 :هلوقو ءابرل 0 7 11 :هلوق نأل كلذو و ؛نئسلا ريغ ىلع رشنو فل فتضملا مالك

 بحاص هركذ نه ىلع لمحلاو عةدافإ اذهو ركذ ف ىلع لا بتاالاقنا ليدبلاب داريف ؛ةكارسسلا و انزلاب "انديت

 مسا ةمرح ئعم يف ءايشألا هذه ةمرح نكت مل :ثكلذك ناك اذإف «ىلوأ :ىلوألا ىلع لمحلاو «ةداعإ "ةياهنلا"

 انرلإ 'اهأ [م3ة 6/4 ةيابعلا] ءايشألا هذه ركذي :قيمبلا ققحيإلاف ؛لاخب يف لختال تمرح .نأل ؛ىلاغت هلا

 نأ ب هنيعب ةقرسلاب ةدوصقملا نيعلاو. ءانرلاب دوضتقملا لعفلا كلذ نكلو خسدلا نالمتجيال امهإف ةقرسلاو

 يعرشلا ببسلاب خلا ىلإ ةمرحلا نم امهيالقنا لامتحا ىمسف «نيميلا كلمو .حاكنلا هجوب هل ١ الالح ن نوكي

 ابرلا امأو «خستنا مث اللوح تناك ابأأ عرمهاظف» رباط ان .خسلا نالمتحيف ابرلاو رمخلا امأو .ةايدسم اها
 (ةياهنلا) -برحلا راد : لحب هنأ ع 9 هقح ٍ و 1 ا ذإو هنسفن ف خ يملا لحي ا

 تهل بحجج وه يله نرحل ؛ةرافكلا وش ف بتول ناي 5 9 هير 5 نه عرف ال ا ف لصف

 [:هر'4 ةيانعلا] :تدحلاب اهضاقتلا .فنع ان: ةبحوم بلقنت لب «ةرافكلل ءرشت مل نيعيلا نأل ؛بالقنألا ديع
 / ا. |

 قلطا لج وزع هللا آلا :ر يبكلاو ريغضلاو .ىثنألاو رك كلا و ,ةرفاكلاو ةماعلا ةبقرلا يعي 2-7 ئزجي ام

 ؛نيلجرلا وأ ؛نيديلا ةعوطقم الو :ءايمعلا ئرخت الو ءةمغ زاح ام انغ زاجف ءديقي و 5 يف ةبقرلا

 قو «نيلج رلا ىدحاإ و . نيدلبلا ىذدحا ةعوطقم ف ءاروعلا فالذي لجحعاو ؛بناجج نم هلجرو هذي ةعوطقملاو

 [ ١75/4 ةيانبلا] .عمس حيص اذإ زاوحلا حصالاو :خياشملا فالتخا مصألا ةنانيل يم : : . ُ ب 30 :؛ تا 5
 نم حاص صن وأ ع ريعش وأ رع نم اعاص 1 ةرشع نم دحاأو لجل يطعيف : راهظلا ةرافك ِى

 ماعطإ هيلعو :ةهيزخي مل ائيش كلذ قوف وأ ؛ميطف يبص مهيفو ءمهاشعو مهادغ نإو «ةادإ هعم سيل
 1 ياو ابا ا ةيائبلا| .هريغو مك امكن 1-2 الكا دحاو سل



 "١ ابيت قوكي هل امو ءانيم قوكي ام باب

 .ةثالثلا ءايشألا ّدحأ بحاولا ناكف «رييختلل "وأ" ةملكو «ةيآلا ؟َنيِكاَسَم ٍةَرْشَع اعط

 : باقل يعفاشلا ٠ لاقو «تاعباتتم مايأ هذا ماص :٠ ةيااغلا ءابشألا لادا ىلع ردعي / كاف : لاق
 ير ودقلا

 قا خلع رق

 " "تاعباتتم مايأ ةيالث مايصف' : هنججف دوعسم نبا ةءارق :انل و .صضنلا قالطإل ؛

 .دمحم نع يورم ه 54 ندأ نايب ف باتكلا يف روكذملا مث ا

3 

 75 هارسلا زوجي ال يح «هندب ةفانع رثسي اه ةاثدأ نأ انج ةفينح ىبأو فسوي يبأ نعو

 هيزجي ةوسكلا نع هيجي ال ام نكل ,فرعلا يف ًانايرع ىمسي هسبال نأل ؛حيحصلا وهو
 عل 5 5 ذل 7 3 الا 5 5 '

 ريل يعفاشلا لاقو (هزجي م :ثسحلا ىلع ةرافكلا مدق لإو .ةميقلا رابتعاب ماعطلا نع

 نا 2 ع ىلا ها و ع

 اش لإ ف قرف اس نإ يعي :ريخع .هكةَّبكَ ري رحت وأ مهتوسك وأ
2 

 :كيلهأ نومعطت ام ٍَسْوَأ نمإ# ::ةيآلا

 .تاعباتتم ظفل هدايرب :تاعباتتم .خلإ ءاَّيصف دجُي مل ْنَمفط :دوعسم نبا ةءارق (ةيانبلا) .عبات

 ءطوسبملا يف يأ :يكاكلا لاق :باتكلا يف (ةيانبلا).روهشملاب صنلا ىلع ةدايزلا زوجيو :روهشملا ربخلاك
 هيف زوحب ام هاندأو .لضفلا لوأ يف :هلوق ىف هروك ذملاب دا أو 2« 'يرودقلا رصتخم 0 يأ :يرارتألا لاقو

 ١[ 85/4 ةيائبلا] .ةوسكلا ندأ نايب يف ةالصلا

 ىطعأ ول ئعي :خ! هيرجي ال ام نكلا /ةيانعلاو . نوه هنأ + "ةعامس ديان رفاوت"ىف يور امنع زارتعا :حيحصلا وهو

 ناك اذإ ماعطلا نم هيرجي هنكلو ءهب لصحي ال ءاستكالا نأل ؛ةوسكلا نع هرجي مل بوث فصن نيكسم لك

 بوث وهو (مهنيب اي نيك" اننا ةرشع ىطعأ ول | كلذك و .«ةطنح 5 حاص فصضن يواسي باول :ضفنضن

 مهتما دحاو لك هب ىسكي ال هنأل ؛ةوِسكلا رق ْ مه هزجي م بوت ةميق نم رق مهتم ذل يبصي ةميقلاار مك

 ىون هيزجي هنأ ةياورلا رهاظ يف مالسإلا خيش ركذ ؟ال وأ «ةينلا طرتشي لهو .ماعطلا نم هيرجي نكلو
 ,ماعطلا نع دع هيجي ماعطلا . نع نوك ب نأ ىون اذإ : كلب نقتس وي 5 نعو وني م و :ماعطلا نع الدب ن وكي نأ

 [51/4 ةيانعلا] .هرجي مل وني مل نإو

 يف قار قيلافيغ ناورو «ةقصم يف ةبيشا يبأ ن ربا هاور دوعسم نبا ثيدحف ءبعك نب يبأ نع ًاضيأ تيورو *
 ف قازرلادبع ةاور [؟ ة دع ةيارلا تسرق |. هفنصم

 [ريفكتلا متدقتو مايأ ةيذار عايض باب مآ ؟ام] .اهأرقن كلذكو تاعباتتم هايأ ةيذدلار مايبضق د وعسم نبا ةعارف



 ادي كوكي ال امو: ءابيغ كروكي اه باب ١

 ةرافكلا نأ :انلو .حرتلا دعب ريفكتلا هبشأف ؛نيميلا وهو .«ببسلا دعب اهادأ هنأل ؛لاملاب هيزجي

 ؛ح رتللا فالخب ؛ضفُم ريغ عنام هنأل ؛ببسب تسيل نيميلاو .انهه ةيادج الو ةيانخلا م ومس

 نأ لثم «ةيصعم ىلع ضفلح ن و :لاق لم وأو :نيكسملا نم ةوسمال طقم هنأ
 و 2

 :لكلع هلوقل ؛هنيكب .؟ نع ٌرفكيو هَسفن تن ٌّدحي ' نأ يغبن انالف ناتقيل و نليأ جلكي الا و أ .ىلصي ال

 رهاظ .نأل ؛لاملاب ديقو قع دمحأو كلام لاق هبو «؛ثنحلا لبق لاملاب ريفكتلا ئرجي يأ :لاملاب هيزجي

 هلوق وهو ءزوجحي هجو قو عادألا تقو ىلع مدقتت ال ةيندبلا تادابعلا نأل ؛زوجي ال موصلا أ ةيهلت

 ؛نيميلا ةرافك :لاقي نيميلا ىلإ فاضت اهنأل ؛نيميلا وهو :ببسلا دعب ١/5/7[ ةيانبلا] .مدقلا

 [؟"5/6/5 ةيانعلا] .ةلاحم ال زئاج ببسلا دعب ءادألاو «ةقيقح اهيابسأ ىلإ فاضت تابجاولاو

 درع :تاوح تسب ”ةيسيلا /مةيانلا) فسلاب لاعت هللا مسا ةمرح كت لصحت اهأل :انهه ةيانج الو

 ىلإ ضفم ريغ نيميلاو ايش نوكي ام بسلا نأ :ههججوو «نيميلا وهو «ببسلا دعب اهادأ هنأل :هل وق

 فاضت امك «نيميلا دعب ثنحب بحت اهنأل ؛اهيلإ تفيضأ امنإَو ؛ثنحلاب اهضقن دعب بحت اهنأل ؛ةرافكلا
 ,ربلل نيميلا نإف :عنام هنأل [؟5//7 ةيانعلا] .موضلا ىلإ ةرافكلا

 لبق نيكسملا ىلإ عقو اذإ ةرافك عقي مل نإو تعي هزجي مل :هلوق ىلع فوطعم وه :ليق :نيكسملا نم
 ءدعل ؛لوألا لصخي ملو «ءبوقلا لوصحو «ةيانحلا رتس :نيئيش دصق هنأل ؛هنم درتسي ال نكل .ءثدحلا

 م :هانعم :نيمب ىلع 3٠٠/84[ ةيانعلا| .اهيف عوجر الف «ةقدص تعقو دق نوكتف «ىناثلا لصحيف «ةيانجلا

 وهو ةةيلع مسقمو هللاب وهو هدب: مسقم: نم ةبكر م نيميلا نآل ؛كرت وأ :لعق نم ةيلغ مسنقم ىلع فلح
 ع ع

 (ةيانعلا) . ضعبلا ةهدارإو ؛لكلا ل باب لم ناكف ؛لعفأ الل وأ .نلعفال :هلوق

 رفكيل مث ظفلب هدجأ ملو ةرمس نب نمحرلا دبع نع ملسمو يراخبلا جرخأو «ةريره يبأ نع ملسم هجرحخأ *

 [1317و 7357/17 ةيارلا بصن] ."ثيدحلا بيرغ" باتك يف يطسقرسلا مزح نب تباث نب مساق دمحم يبأ مامإ دنع الإ
 ب 17 ا دلتدح 5 1 ا د ِ 1 01 5 ١

 ركاذف 525 هللا لاوس ىتأف ءلكأف هل ادب مث (هتيبص لجأ نم لكأي ال فلخجف .هماعطن ةلغأ هاتأف ءاومان

 ايس 0 ابيع

 اهم اريح اهو عارف ًانيه تليع هوما باجوت ةمو هقر]

 يس | 2 5 أ دكا اس ف ا هو 9

 + ح ٠١ 3 - 9 ١ بككلع ١ ا هل ِ
 2 1 بن 8 - . .نضاط وبص ١) ن .:كدتعطب فقع ضحبل 8 ايكاشف ءاقنهش | ريح اهر مع أ ا م ىلع شلح نه 20 هللا بس  ءاققأ 5 كلذ



 او انيمي نوكي ال امو ءانيمب نوكي ام باب

 ال يب ةيسدلا نس لوب فيا رعر ين يل سامو كا انف كب

 هنا ؛ةيلع ثدح الف :همالسإ دعب وأ ؛هرفك لاح يف ثنح مث «رفاكلا فلح اذإو

 دو قف دوي لكل عوام ل فس لا ؟قهسيللا لعأب ىببل

 5-10 ضي مل كلم اخ اعيش سفن ىلع ةرَخ نمو .ةدابع اهنأل ؛ةرافكلل لهأ

 مرح 7 ؛هيلع ةرافك ال :هلللل يعفاشلا لاقو ءنيمي ةرافك هحابتسا نإ هيلعو
 طقيقللاا نأ :انل و .نيميلا وهو (عورشم فرصت هب دقعني الف ع ورشملا بلق لالحلا

 بحجوم تابثإب هريغل ةمرحلا توبثب هلا هلامعإ نكمأ دقو ,ةمرحمللا تابثإ نع حبني
 لامعإ

 ةرافكلا تبحجوو ةيعيدعم اريق#“ وأ ءاليلق همّرح امث لعف اذإ مث .هيلإ رصيف :ةعهبلا

 .هنم زج لك لوانت تبث اذإ مترحتلا نأ ؛ةروك ذملا ةحابتسالا نم نيعملا وهو

 قلل ريغ يري نأ الإ بارشلاو ماعطلا ىلع وهف ؛مارح ىلع لجلك : لاق ولو

 ىلإ تاوفلاو «ةرافكلا وه رباحلاو «رباج ىلإ ربلا تيوفت كلذ دعب ريفكتلاو ءسفنلا ثينحت يف يأ :هانلق اميف
 كرت وهو ربلاب ىتأ اذإ امأ .رباحلا دوجول ةيصعم الك ربلا تيوفتب ةلصاحلا ةيصعملا نوكتف ؛تاوف الك رباج
 ةلاحم ال ةمئاق ةيصعملا نوكتف ءاهل ربج الب ةيصعملا لصحت ءقح ريغب نالف لتقو .بألا نع مالكلا عطقو ؛ةالصلا
 دضلاب دارأو «هانلق ام دض يف يأ :هدض يف [؟00/4 ةيانعلا] .هنيم نع رفكيو .هسفن ثنحي :انلق اذهلف
 (ةيانعلا) .ميظعتلا ياني وهو «قلاخلاب فافختساو ةناهإ رفكلا ذإ :امظعم نوكي ال (ةيانبلا).نيميلا يف ربلا

 هتف دوصقملا نِإف «تاموضخلاو ىئواعدلا يف فالحتسالا فالخب [ةدابعلل لهأب سيل رفاكلاو] :ةدابع اهأل

 نأ لثم :هسفن ىلع مرح [571/4 ةيانعلا].كلذ يفاني ال رفكلاو «رارقإلا وأ لوكنلاب يعدملا تح روهظ
 (ةيانبلا) .حابملا ةلماعم هب لماعي يأ :هحابتسا (ةيانعلا).اذه يماعط وأ ءاذه يبوث يسسفن ىلع تمرح :لوقي

 تابثإب اه ريغل وأ ؛متركذ امك «عورشملا بلق هنأل ؛زئاج ريغ وهو ءاهنيعل ةمرح هب تبثت نأ امإف :ةمرخحلا تابثإ
 ["177/+ ةيانعلا] .هيلإ راصيف «بحاو ناكمإلا دنع ظفللا لامعإ ىلإ ريصملاو ؛ظفللا لامعإ هيفو «نيميلا بجوم



 انيمي نوكي ال امو ءانيمب نوكي ام باب ١
 اممم ملي ليسا

 اذهو ,هوحنو سفنتلا وهو هام 5 رشاب هنأ ؛عرف هك ثدي نأ سايقلاو

 رابعا عم لصحتي ال -ربلا وعد رصقاا نأ :قاسحتمالا ةجو كلج رفز .لوق

 اميف لمعتسي هنإف «فرعلل بارشلاو ماعطلا ىلإ فرصني هٌرابتعا طقس اذإو «مومعل
 الإ ناك اهلوث اذإو «هعومعلا راسا طاقمالاةينلاب ةلإ ةأرلا لوسي األو كداع لوا

 ؛ةياورلا رهاظ باوج هلك اذهو .بورشملاو لوكأملا نع نيميلا دس الو
 (؛ىوتفلا هيلعو «لامعتسالا ةبلغل ؛ةين ريغ نع قالطلا هب عقب :اولاق ريلج انخياشمو

 تسدرب هجره" :هلوق يف اوقلتحاو .فرعلل ؛ مارح يورب لالح' :هلوق ف يغبنب اذكو

 .قرعألاةز: ريغ قب ًاقالط لعش دنا ريظألاوبهةقيلا طرمفت لهدتأ "فرح قوز موق فسار
 قكارعلا ح وك 9

 +11 نس اهماقولا هيللطل ساو رق نما نافاسارقل ١ ؛ءافولا هيلعف .:اقلطم ارذ رذن نمو

 وه و كذاذاح "اوف لعف لق الالح 25 لعفأ هي هللا و *:لاقي نا هوف نق اذه هلوق ناي *ثرينح نأ سايقلاو

 «نينيعلا حتفي ال نأ و ءسفنتي ال نأ حانتمال :2 ! عم لصحتي ال (ةيانعلا).ثنحيف «نينيعلا حتفو ءسفنتلا

 ةداعلا . لاق منارعلا بن ارشلاو ماعطلا وهو صضوصخلا ن ضخ أ اضيف (مو همعْلا هدارإ مدع لاحلا .ةلالدب ملعيف

 .خإ لوانتي ال اذارم ريق مومعلا نكي مل اذإ يأ :لواخي الو [0/4 ةيانعلا] .تآلوانتلا لإ ةلامعتساب ةيراح

 (ةيانعلا) .ءاليإلا روص نم وهو .كبرقأ اك هللاو هاتعف نوكيف ءنيع مالكلا اذه نأ انيب امل :ءاليإ ناك

 ركب يبأك خلب خياشم مهي دارأ اولاق :انخياشمو (ةيانبلال.تتح برش وأ ءلكأ اذإ تح :بورشملاو لوكأملا
 7 ول | اك ا

 .مارح ىلع لح لك :هلوقب يأ :هب عقي ١[ 37/7 ةيانبلا| .رفعج يبأ هيقفلاو ءديعس يبأ نب ركيب أو ؛فاكساللا

 هاا ةعا 32 1 1 ياذا تا تا ع 1 نا ف رفع

 (ةيانعلا).ةنس موص ىلع هلل :لوقي نأ لثم :رذن نمو (ةيانبلا).قالطلا عقي نأ يغبني اذكو يأ :يغبني اذكو

 يف يراخبلا جرخأ ام :اهنم [500/+ ةيارلا بصن]:ثيداحأ رذنلاب ءافولا بوحو يفو «بيرغ *
 نأ لبق تتامف ,جحت نأ ترذن يمأ نإ :تلاقف 25 يبلا ىلإ تءاج ةأرما نأ سابع نبا نع "هحيحص

 :لاقف (ىعل :تلاق ؛هتيضاق تسكا نيد كما ىلع ناك ول تيارا ءاهنع ىجح معن :لاق ءاهنع جحافا جي

 [ةنسلاو :باتكلاب مءاصتغعالا باثك ال١ :قر] ؛ءافولاب قحأ هللا نإف هل ئذلا هللا اوضقا



 ١ انيمي نوكي ال اهو ءانيمي نوكي اه.باب

 نألو ؛ثيدحلا قالطإل ؛رذنلا سفنب ءافولا هيلعف :طرشلا َدحْوف ءطرشب رذنلا قلع نإو

 تلعف نإ :لاق اذإ :لاقو .هنع عجر هنأ هني ةفينح بأ نعو .هدنع رجنملاك طرشب قلعملا

 وهو يع ةراقك كلذ نم هأزجأ ةكلسأ لام ةقلدص وأ قيس موص وأ بي ىلعف اذك

 ديرب هل اطرش ناك اذإ اذهو ءاضيا ل مع. ءافولاب ةدهعلا نع جرخو ينو لمحت لوق
 تويتي ةدهع مع

 نيتهجلا يأ ىلإ ليميو ريختيف رذن هرهاظب وهو «عنملا وهو «نيميلا نعم هيف نأل ؛هنوك
 ىنعم مادعنال !يبطيرم هللا ىفش نإ :هلوقك عرق ديرو طرف ناك اذإ ام فالخب ءءاش
 رذنلا ها ريفكتلا

 :لاقو ا دل ناكل“ :لاَق .حيحصلا وه ليصفنتلا اذهو عنملاوهو هيف نيميلا

 هللا عانق نإ لاو نيني للغ لح ني" :كففع هلوقل ؛هيلع ثنح الف «هنيميي الصتم هللا ء ءاش نإ

 .نيميلا يف ًعوجر الو ,عوجر غارفلا دعب هنأل ؛لاصتالا نم دب ال هنأ الإ ”'هنيمب يف رب دقف

 (ةيانعلا) .نيميلا ةرامك هةعشنل الو :ءافولا هيلعف (ةيانعلا).دري / وأ هن وك دارأ اظرش ا عاوس :طرشب

 رجب ولو :هدنع زجنملاك (ةيانعلا».طرشب اقلعم وأ اقلطم رذنلا نوك نيب لصفي مل هنإف :ثيدحلا قالطإل

 ىلإ رذنلا سفنب ءافولا نييعت نع يأ :هنع عجر (ةيانعلا).انهه اذكف «ةرافكلا هزجب مل طرشل لا دوجو دنع وبدلا

 يارب ال طاربشب اقلعم رذنلا ناك اذإ يأ :كاك اذإ (ةيانعلا).كلذب ءافولا نيبو ءنيميلا ةرافك نيب رييختلاب لوقلا

 اي امن. ءافولاو ةرافكلا ءادأ نيب :ريخختيف (ةيانبلا).رمنلا تبرش نإ لثم :كيرب اإ اطرش (ةيانبلا) .خلإ

 رهاظ فالح هنكل ةيارد يأ :نيميلا ىنعم (ةيانبلا).2إ ديري طرشب قلع اذإ ام فالخب يأ :فالخب
 عيطبلا) هنوكأ ديري طرش نيبو ءهنوك' ديري ال طرش نيب انرك ذ يذلا يأ : لايصفتلا اذهو .ةياورلا

 داقعلا مدعل ؛ادبأ ثني ال :هانعم :هنيمب يف رب (ةيانعلا).كرت وأ لعف نم هيلع مسقم ىلع يأ :نيمي ىلع

 نيميلاب ءاتكسالا لاصتا يأ :هنأل (ةيانعلا) .هيلع ثنح الف :هلوق نم ءانثتسا 30 (ةيانعلا) . نيميلا

 م وع ملا ف «« يذمرتلا قا ةعرتأ ١ و و ىف ١و ةيارلا : هنأ .ثيداحأ دانعمت و اعفللا انك بيرغ 37

 للاب ّ 2 5 .

 ا قءابضسالا قف ءاج ام. باب 8371 :وقر] .نسح ثيدح. :يذمرتلا لاق



 ئيكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب
 ؛ثنخخ / ةييكلا وأ :ةَعببلا وأ عءدحسملا وأ :ةبعكلا لحخخدف 95 لخدي ١ فلح .مو
 ل + دوهيلا دبعم ىراصنلا دبعم ان د

 باب ةلظ وأ 00 لخد اذإ  اذكو ءاهل تيب ام عاقبلا اذهو «ةتوتيبلل دعأ ام تببلا نأ

 بابا ىلْغَأ ول ثيحي. كعدلا ناك اذإ ::ليقو فكشلا ىلع نوكت ام ةلظلاو ءانركذ ال ؛رادلا

 ىن# اهل كينج :ةفص لخد نإو .ةداغ هيف تاني هنأل ؛غسفب فقس وهو ةاعاد نقي

 تاذ ةفصلا تناك اذإ اذه :ليقو ,ءيفيصلاو يوتشلاك راصف «تاقوألا ضعب يف هيف ةتوتييلل

 .حيحصلا وهو ,هقالطإ ىلع ىرجب باوجلا :ليقو مهُفافُص تناك انكسو قعيرأ ظلاوح

 ةدراولا لاعفألا عاونأ ركذ نم دب نكي مل هكرت وأ «ءيش لعف ىلع نيميلا داقعتا ناك امل :خلإ نيميلا باب

 ام لوأ نأل ؛امهوحنو برشلاو لكألا نم امهريغ ىلع نيكسلاو لويخدلا مدقو .باوبأ يف اهركذف «نيميلا يف

 رئاس هيلع دراوتي مث .هنكسيو هيف لخدي نكسم هدوجو دعب نيميلا هنم ققحتي يذلا ناسنإلا هيلإ جاتحي

 ءرادلا جراخ بابلا قوف لظأ ام ةلظلا :رادلا باب ةلظ [117/84 ةيانعلا] .ريغو برشلاو لكألا نم لاعفألا

 ىلع رخآلا اهفرطو «رادلا هذه ىلع اهعوذج يفرط دحأ تلا يه ةلظلا :لاقف ءرصحلا بحاص كلذ حضوأو
 لوق :"برغملا'بحاص لاق «رادلا باب ىلع نوكي طاباسلا :ةلظلاب دارأ :"ةريخذلا" فو .لباقملا راجلا طئاح

 //١317[ ةيانبلا| .دحاو نئيعم ةقيقحلا يف لكلاو «بابلا قوف يلا ةرتسلا اب نوديري رادلا ةلظ :ءاهقفلا

 (ةيانبلا) .انيب لحدي ال هتيعي يف يأ :ةفص لخد (ةيانبلا).ةتوتيبلل دعأ ا تيبلا نأل :هلوق ىلإ راشأ :انركذ امل

 يف هيف تابيانآل نيب هن يذلا :يفيصلاو «ءاتشلا يف هيف تابي نأل ئبي يذلا وه :نيروتنشلا :يفيصلاو يوتشلاك

 (ةيانبلا).ةفصلا وهو الإ سيل ناردج ةئالث هل يفيصلاو ؛باب اهنم دحأ يف ةعبرأ ناردج هل يوتشلاف «ءفيصلا

 ٍذئيحف «ةفوكلا لهأ فافص يأ :مهفافص (ةيانبلا) .اتيب لحدي ال هنيمبي يف ةفصلا لوحدب ثدحلا يأ :اذه

 طئاوح تاذ ةفصضلا :انفرع يفو "طوسبملا"يفو ءاهيف تابي هنأل ؛ثنحيف ءةفضلاو تيبلا نيب قرف نوكي ال

 ١[ ة7//6 ةيانبلا] تنعم الو اغيب نوكي الف :تيبلا ةكيه ىلغ نوكي دق ةثالث

 (ةتوتيبلل نب دحاو بناج نم هلخدم فقسم ىبمل مسا تيبلا نأل ؛مهفرع ىلع لمحلا نود :حيحصلا وهو

 [7375/14 ةيانعلا] .ثنحيف «تيبلا مسا اهوانتيف «عسوأ اهلخدم نأ الإ ةفصلا يف دوجوم ىيعملا اذهو



 ١ ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب

 رادلا هله لخدي اي شلح ولو 7 1 :ةّبرخ ًاراد لخلف ءاراد لحخدي هي 8-97 نمو

 برعلا دنع ةصرعلل مسسأ رادلا نأ «ثنزح :ءارحص تراصو :تةتيمدقها اه لعب اهلخدف

 فصو ءانبلاف ءكلذب برعلا راعشأ تدهش دقو ؛ةرماغ رادو «ةرماع راد :لاقي ءمجَعلاو
 ةرماعلا فقالا

 هذه لحخدي ال فلح ولو .ربتعم بئاغلا يفو ءوغل رضاحلا يف فصولا نأ ريغ ءاهيف
 ,مادهنالا دعب قاب مسالا نأ انركذ امل ؛ثنحي :اهلخدف ؛ىرحأ تينب مث تبرخف «رادلا

 ؛اراد قبي مل هنأل ؛ثنحي مل هلحدف هاتيب وأ ءاناتسب وأ ءامامح وأ ءادجسم تلعج نإو

 مسا دوعي ال هنأل ؛ههابشأو مامحلا مادهنا دعب هلحخد اذإ اذكو «هيلع رخآ مسا ضارتعال

 ؛ثنحي مل :ءارحص راصو «مدها ام دعب هلخدف «تيبلا اذه لحدي ال فلح نإو .هبرادلا

 هنأل ؛ثدحي :فقسلا طقسو «ناطيحلا تيقب ول يح هيف تابي ال هنأل ؛تيبلا مسا لاوزل
 مل مسالا نأل ؛ثنحي مل :هلخدف ءرخآ اتيب نيب اذإ اذكو ؛هيف فصو فقسلاو ؛هيف تايب

 ؛ثنح :اهحطس ىلع فقوف «ّرادلا هذه لخدي ال فلح نمو :لاق .مادهالا دعب َقَبَي
 يرودفلا

 يف ركذ امل :ربتعم بئاغلا يفو (ةيانبلا).هيف ءانب ال عساو عضوم لك ةصرعلا :ريثأ نبا لاق :ةصرعلل مسا
 ,امرطع ةياع قولا نات كيلا اراعهس تنام اذزق ءامولمم ةوكي ةاعدج آل هيلع قرلتلا 51 لوسألا
 [مدبف+ ةيانعلا] .اريهعم نوكيف «قصولا ىئوس- هلا كارعم ال هتاف ءزكتملا فاالقي «كقرعم لإ ةحاخ الق

 لدبت امل افأل :خلإ مسا ضارتعال (ةيانبلا).رضاحلا يف ربتعي ال كلذو ءفصولا لدبت امنإو :قاب مسالا
 (ةيانبلا).نيعلا لدبت ةلزنم. كلذ ناك اهمسا

 مسالا ءاقبل :كندحي (ةيانبلا) . ثنحي م :لخدو اراد اهلعجف اره وأ اناس وأ اعود هنوك لعب يأ :ههابشأو

 اتيب راص هنأو :مادهنالا دعب (ةيانعلال.فوقسلا ةمدهنم تويب يف ُبةّيواَخ ْمُهئوُيِب كلتفإ» :ىلاعت هللا لاق

 ؛ثدحي الف ؛هيلع فولحملا تيبلا يف "لاخاد نوكي الف ؛نيعلا فالتخا بجوي ببسلا فالتخاو ؛ثداح ببسب

 (ةيانعلا).جراحن نم هيلإ دوعصلاب :اهحطس ىلع [*/.1/4 ةيانعلا] .حورشلا يف اذك



 ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب ١م

 حطس نإ جورخلاب هفاكتعا 01 ايا فكتعملا كَ ىرت هلأ ,رادلا نم حطسلا نأ

 ن وكي نأ بجو 0 :اهزيلهد لحد اذك ِ :لاق .ثدحي ال انفرع يف :ليقو نمل
 رادلا يرودفلا 5

 ذاق“ كبابلا ةولطأ اذإ فقيغ بانلا قالع قف ققو .ةزوي هعنقت يذلا ليصفتلا ىلع
 :لاق .رادلا نم جراخلا نكي ملف ءاهيف امو «رادلا زارحإل بابلا نأل ؛ثنحي مل :اجراخ

 يرودقلا

 احخ لي َح ن ل ذل " حس عذ هعَملاب دن / :اههيف نيش 8 عادلا هله احن لد اي فلح : يه
 ابيع 7-5 اك _ 9 ١ 7 ربا - رب انما 7 ال د“

 نأ :ناسحتسالا هجو .ءاذتبالا كح. هل ماودلا نأل ؛ثدحي نأ :سايقلاو ءاناسحتسا
 اذه ا ال فلح ولو .لحادلا ىلإ جراخلا نم لاصفنا هنأل ؛هل ماود ال لوخدلا

 :ةبادلا هله يكو ال لح اذإ اذكو «ههسعرل :لايلل لإ هعوف نّسيال وهو بولا

 وهو رادلا هذه نكسي ال مسود#و ,ثنحي مل :هتعاس نم لزفف ءاهبكار وهو
 .لق نإو ةطعوشلا دوج ول ؛ثدحي :هكللس رفز لاقو .هتعاس نم ةلقثلا يف ذحأف ءاهنكاس

 ؛ ثنح اس دفع قه تيا لهل رقم ناهز ةئق ئيثتسيف «ربلل ُدقْعُت نيميلا نأ :انلو

 (ةيانعلا) .اهلفسو اهولع يف لصاح وهو ؛«ةرئادلا هب طاحأ امع ةرابع رادلا نأل :رادلا نم

 مجعلا دالب نم فلاحلا ناك نإ :"لزاونلا" يف ثيللا وبأ هيقفلا لاق ء[حطسلا ىلع فوقولاب| :ثسحي ال

 [*/1/4 ةيانعلا] .رادلا يف ًالوححد كلذ نوفرعي آل سائلا نأل ؛رادلا لخدي ملام ثنحي ال
 جراخ يأ :ج راخخلا (ةيانعلا) .فقسم وهو ةلدعاو ىقيي بابلا قلغأ اذإو :هلوق هب نوعي :خا ليصفتلا ىلع

 فلح اذإ امك ,لعفلا ءاذتبا مكح هل لعفلا ىلع ماودلا نأ يأ ه4 ماودلا نأ (ةيانبلا). رادلا نم بابلا

 7١[ 5/7 ةيائبلا] .ثنحي كلذ ىلع مادف ءاهبكار وهو «ةبادلا هذه بكري ال وأ ؛هسبال وهو .؛بوثلا اذه سبلي ال
 ماود هل اميف نكل «ءادتبالا مكح ماودلل نأ انملس نعي ءبجوملاب لوقلا :هريرقت :خإ لوخدلا نأ

 لاصفنالا لدب لاقتنالا قالطإو ؛ماود هل سيلو ؛لحادلا ىلإ جراخلا نم لاصفنا هنأل ؛هل ماود ال لوخدلاو

 [/./ 5 ةيانعلا] .ةلقن ىمست ةينبأ ةكرح هنوكل ؛ىلوأ



 ١ ش ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب

 تيبكا رب :لاقي عةدم امل برضي هنأ هكر الأ .اهلاثمأ ثودحب ماود اهل ليعافألا هذه نأل

 «تيقوتلاو ةدملا ىنعم ةاعوب تلوغذ لاقي الا هنأل ؛لوحدلا فدل اعوب تسسبلو ام

 هله دعس ال فلح نمو :لاق .همالك لمتحم هنأل ؛قدصي صلاخلا ءادتبالا ىون ولو
 قرف هذقلا

 ا سوف

 انكاس دعي هنال ءثنح :اهيلإ عوجرلا دري مو ءاهيف هلهأو هعاتمو :هسفنب جرخف ءرادلا
 ةكس نكسأ هيو ؛قوسلا يف هراهن ةماع ًيقوسلا نإف افرع اهيف هعاتمو هلهأ ءاقب
 ىلع ربلا فقوتي ال رصملا ىلع ُنيميلا ناك ولو ءرادلا ةلزنمب ةلحماو تيبلاو .اذك
 لقتنا يذلا يف انكاس دعي ال هنأل ؛كلس فسوي يبأ نع يور اميف لهألاو عاتملا لقت

 ؛باوجلا نم حيحصلا يف رصملا ةلزبمب ةيرقلاو .لوألا فالخب ءافرع هنع

 .ءادتبالا مكح ماودلل ناكف :ماود اه (ةيانبلا).ئكسلاو بوكرلاو سبللا وهو :ليعافألا هذه

 ةدملا ئيعم. ال نكل 5 تحج رخو او تلخد :مهمالك يراجم يف لاقي امع ازارتحا :خا ةدملا ىنعم

 كورلا دعا وشكرا الو ءععزبلا دعب سبلأ ال يأ :ءادعبالا ىون ولو [*4/ ا تيقوتلاو

 هنأل ؛ءادتبالا يف ةقيقح بكري ال :هلوق ناك نإو المتحم هامس ؛همالك لمتحم هنأل ؛ثسحي الف ,قدصي

 [9::ه/م ةيانبلا] .هتالمعع نم ءادتبالاف ءابكار ناك اذإ امأ ءابكار نكي ل اذإ هيف ةقيقح
 نيميلا نأ دارأ :رادلا ةلزنمب (ةيانبلا).اهيف هعاتمو ؛هلهأ ءاقبب انكاس دعي هنأ ىلع لدي اذهف :خلإ لوقيو
 [؟ ١/7 ةيائبلا] .رادلا هذه نكسأ ال :هلوقب نيميلا لثم ةلحما هذه نكسأ الو .؛تيبلا اذه نكسأ ال :هلوقب

 رصم ىلإ لقتنا اذإ ىيعمب :خل ! فقوتي ال (ةيانبلا).دلبلا اذه يف وأ رصملا اذه يف نكسيال فلح نأب :رصملا
 [؟ ٠١5/4 ةيانبلا] .هنيب ف ثنحي ال عاتملاو لهألا لقني ملو ؛هسفنب رخآ

 نكسأ ال وأ «رادلا اذه نكسأ ال :هلوق وهو لوألا فالخب ؛عاتملاو لهألا لقني مل نإو :خلإ انكاس دعي ال

 ؛ةيرقلا هذه نكسأ ال :لاق اذإ يعي :رصملا ةلزنمب ٠١[ 5/48 ةيانبلا] .ركذ امك «ةلحملا وأ ؛ةكسلا هذه

 ضعب لوق نع هب زرتحا :باوجا نم [؟1١// ةيانبلا| .رصملا اذه نكسأ ال :لاق نم مكح همكحف
 (ةيائبلا).رادلاك ةيرقلا نإ :انخياشم



 ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب ل

 قيس دق نيكسلا نآل ؛ثنحي دتو يقب ول نيح عاتملا لك لقن نم دبال :ةفينحوبأ لاق مث

 دق لكلا لقن نأل ؛رثكألا لقن ربتعي د كاد فسويوبأ لاقو نب هيون ىقي ام قي« لكلاب
 عاتملا لكب

 نع سيل كلف ءارو ام نأ ةةنيئاذتع لك دي موقولام لقت ربهي نسق ب دمحم لاقو ءرذعتي

 يح ريخأت الب رحآ لزم ىلإ لقتتي نأ يغبنيو .سانلاب قفرأو نسحأ اذه :اولاق ءنيكسلا
 جرحخ نم نأ :"تادايزلا" يف هليلد ربي ال :اولاق ءدجسملا ىلإ وأ ,ةكسلا ىلإ لقتتا نإف ري

 .اذه اذك ,ةالصلا قح يف لوألا هنطو ىقبي رخآ انطو ذختي م هلأ ترعب نم هلي

 (ريدقلا حتف).هيلإ لقتنا اميف هانكس يأ :هتيئادخ دك (ةيانبلا)."طيحملا"و "يفاكلا"يف اذك ؛ىوتفلا هيلعو :ربتعي

 .ةالصلا رصق قح يف يأ :ةالصلا قح «(ةيائبلا) .ةيئادعدكلا ءارو ام نأل يأ :كلذ ءارو ام

 دحجسملا ىلإ 0 ةكسلا ىلإ لقتنا اذإ هنأ ؛رادلا نركسي ال فلح يذلا لجرلا اذه مكح اذيك نعي '١ذه اذنك

 [7 ١4/7 ةيانبلا].لوألا هنطو ىقب رآ انطو ذختي ل امل هنأل ؛هنيمب قف ربي ال



 نايتإلاو «جورخلا يف نيميلا باب

 :اهركم هج رخخأ ولو «تج رخف ةباد بك و ادإ امك راصف عرمالا ىلإ فاضم روعأملا

 ف تنحي ال :هرمأب ا «هاضرب هلرهح ولو ءرمألا مدعل ؛هيلإ لقتني ١ لعفلا نأ ؟؛ثنحخ ,

 ىلإ الإ هراد نم جرخي ال فلح ولو :لاق .اضرلا درجم.ال ءرمألاب لاقتنالا نأل ؛حيحصلا

 ؛ثنح :عحجر مث ءاهديري جرخف ؛ةكم ىلإ جرخي ال فلح ولو .جورخب سيل كلذ دعب

 ىلإ لخادلا نم لاصفنالا وه جورخملا ذإ ؛طرشلا وهو ,ةكم دصق ىلع جورخلا دوجول

 :ىلاعت هللا لاق «لوصولا نع ةرابع هنأل ؛اهلحخدي قح «ثنحي ل :اهينآي ال لج قلل .جراخلا

 ؛جورخلاك :ليقو «نايتإلاك وه لق ؛اهيإ بهذي ال فلحولو .«الوقن َدْوَعِف ايف

 بوكرلاو نايثإلا امأو «ءلوحدلاب ةداضملا ةبسانم هل نأل ؛ ؛بسانتلا رهاظ انهه جورخلا 5 :خل ! نيميلا باب

 عماجلا "ىف: دمحم يأ :لاق ام اا ةيانعلا]| . جورخلا رك امهبحصتساف ؛جورخلا دعب ققحتي اممف

 ةلمح نأ :هنر وص :اهركم (ةيانبلا). هتلا ةبادلاو عهيلإ بسني هجورخ نأ ؛هب :تجرخف (ةيانبلا)." ريغصلا

 هنأ امل ؛ثسخحي هلإ :اولاق مهإف ؛خياشملا ضعب لوق نع زارتحا :حيحصلا ْق (ةيانعلا) .اهركم هج رخيف «ناسنإ

 [78// 4 ةيانعلا] .جارخإلاب رمآلاك راص عنتمي ملف «عانتمالا نم انكمتم ناك

 (ةيانبلا) . نيقتسملا جورخلا دعب يأ :كلذ (ةيائبلا)."ريغصلا عماجلا' يف كلي دمحم يأ :لاق

 [؟/8/8/85 ةيانعلا] .دجوي ملو «جراخلا ىلإ لخادلا نم لاقتنالا نع ةرابع جورخلا نأ نعي :جورفخمب سيل

 ,جورخلاك :لبقو ءاهيتأي ال :لاق ول ام مكح همكح يأ :نايتالاك وه :ىيي نب ريصن لوق وهو :ليق

 (ةيانبلا).ةملس نب دمحم لوق وهو :ليقو 71١1/4[ ةيانبلا] .ةكم ىلإ جرخي ال :لاق ول ام مكح همكح يأ



 كلذ ريغو .بوكرلاو نايتإلاو :جورخلا يف نيميلا باب 3

 قح اققأي ملف ؛ةرصبلا َنّيِتأيل فلح نإو :لاق .لاوزلا نع ةرابع هنأل ؛حصألا وهو

 فلح ولو .وجرم كلذ لبق ٌربلا نأل ؛هتايح ءازجأ نم ءزخجج رخخأ يف :ثنح :تام

 عماجلا' ف هرمسفو ,ةردقلا تود ةحصلا ةعاطتسا ىلع اذهف :عاطتسا نإ ادغ ةنيتأيل

 ؛هنايتإ ىلع ردقي ال رمأ جي ملو ءناطلسلا هعنمي لو ءضرحي مل اذإ :لاق ؛"”ريغصلا
 اذهو ؛ىلاعت هللا نيبو «هنيب اميف 0 :ءاضقلا ةعاطتسا نئع نإو «ءثنح :تنأي 7

 ؛تاللآلا ةمالس ىلع مسالا قلطيو ؛لعفلا نراقي اميف ةعاطتسالا ةقيقح نأل

 ؛ةنايد لوألا ةين حصتو : .هيلإ | فرصني قالطإلا دنعف «فراعتملا ف بابسألا ةحصو

 هنأ (؛ ؛حصي ال ليقو ءانيب ال ؛ًاضيأ ًءاضق حصي :ليق مت همالك ةقيقح ىون هنأ

 (تجا رخخف (ةره هه نذأف .هنداب الإ هنأ رما جرت ا فلح نمو :لاق ظ ة .رهاظلا فهل

 2 مرخخ لك يف ُُق 4 كذإإلا نم كب الو .«تنح دفا في: ىربأا هرم تحج رجخ مك

 قالطلا عقيف

 ىون ولو «ماعلا رظحلا يف لحاد هءارو امو .ثذإلاب تورقم جورخ نيلعسلا نأ

 .رهاظلا فاليخ هنكل همالك لّمتحم هنأ ؛ءاضق الإ ةنايد 0 :ةرَف نذإلا

 :امهدحأ :نييتعم ىلع قلطت ةعاطتسالا نأ ملعا :ةردقلا نود (ةيانبلا)."هرصتخم" يف يرودقلا يأ :لاق

 هتدارإ دنع لعفلا اهيلع بترتي ةدح ىلع عون يهو ةيقيقحلا ةردقلا :يناثلاو «تالآلاو بابسألا ةحص

 ةعاطتسا يأ :ءاضقلا ةعاطتسا [/4/4 ةيانعلا] .اندنع هلبق ال «لعفلا دنع ىلاعت هللا هقلخي ةمزاج ةدارإ

 ؛ىلاعت هللا داجيإب دجوي لعفلا نأل ؛ءاضقلا ةعاطتسا تيمسو ؛ةئنسلا لهأ دنع لعفلا نراقت ىلا ردقلاو ءاضقلا
 دجوي مل لعفلا كلذ دجوي ملولو «لعفلا كلذ عم دبعلا ةردق دجوأ لعفلا دوحوب ىضق اذإف .هتردقو هئاضقو

 [؟١//7 ةيائبلا] .دوجولاب هيلع ىضق يذلا لعفلا كلذ لجأل تقلح األ ؛ةردقلا

 هيفو «فراعتملا وه لوألا نأ انيب امل :رهاظلا فالخ (ةيانبلا).همالك ةقيقح ىون هنأل :هلوق دارأ :انيب امل

 (ةيانبلا) .هب اقتعلمو ءاقضلم يضتقيف «قاصلالل ءابلا نأل :نذإلاب نورقم (ةيانعلا).هسفن ىلع فيفخت

 (ةيائبلا).ءابلا ىضتقمل افلاخم هنوكل :رهاظلا فالخ



 در كلذ ريغو .بوكرلاو نايتإلاو ,جورخلا يف نيميلا باب

 ريقي اهظي تحرم © هتحرغف ةدساو ةرماخ نق ملل نذآ نأ الإ لاق ولو

 نذاآ يح "لق اذإ امك انهكأ 5 ٍنيميلا يهتنيف ,ةياغ ةملك هذه نذل ؟ثنحي , :هندإ
 ا

 هن ذاب يأ

 2 تسسلحف .قلاط 5 تحج رج نإ :لاقف ؛جورخلا ةأرملا تيقأارأ ولو .كل

 هتبرض نإ :رخآ هل لاقف ؛هدبع برض لحجر دارأ نإ كلذكو ؛ثنحي مل تح ع

 .ةراهظاي كي ةفينح وبأ درفتو .ٍروف ني ىمست هذهو «هبريط مث هكرتف «رح يدبعف

 .هيلع نامبألا ٠. ىيبمو افرع ةَجْرحلاو :ةَيرَّضلا كلت نع ُدرلا ملكتملا دارم نأ :ههجوو
 فرعلا

 عجرف «ج رخف «رح يدبعف تيدغت نإ : لاقف ,يدنع دغتف سلجا : لجر هل لاق ولو

 داز هنأل ؛هويلا تيدغت نإ :لاق اذإ ام فالخب هيلإ وعدملا ءادغلا ىلإ فرصنيف «لاؤسلا
 با وا ف

 سيل "نأ الإ" نأ ؛ةياغلا نئععم ديفت ةملك يأ :ةياغ ةيلك قيابلاودقنل 3 نأ الإ :هلوق يأ :هذه نأ

 نذإلا ئئثتسي يح ؛ ددإلا سح نم سيل مالكلا ردص نأ ؛هيلع هلمح رذعتو هانطيل#ا ل ءاش توضوي

 مكح نأ امك ءاهدعب امل افلاخم (ةياغلا لبق ام مكح نأ وهو ءامهنيب ةبسانمل "حا ١ نيغآ ازا لعمق نق

 ؛نذإلاب نيميلا عفترت ثيح :كلل نذآ 91١/84-8975[ ةيانعلا| .هدعب ام مكح فلاخي ءانثتسالا لبق ام
 (ةيانبلا) .نيميلا هب عفترتف ةياغ ريصي هنأل

 عهطابنتساب يأ :ةراهظاب [مءن ةيانعلا | .هتعاس نم يأ هروف نم نالف جرو «كالف ءاج :ليقف يبل الو

 «ثلاثلا عونلا اذه ةفينح وبأ طبنتسا مث ءاظفل ةتقؤمو ةدبؤم :نيعون ىلع نيميلا نوملعي هلبق سائلا ناكو

 .اه ؤيهتلا ناك ىلا يأ :ةبرضلا كلت [8347/85 ةيانعلا|] .ئععم تقوملاو ءاظفل دبوملا وهو

 فرصني الف :خلإ داز هنأل .ثنح مويلا كلذ يف ىدغتف يأ :مويلا تيدغت .هدبع قتعي الو :ثدحي م

 لغحيف لخرلا لاؤسا ىلع ايناب همالك فا لع القا :كللتب.هتينع ديقتي الق ءةيلإ ىعدملا ءاذغلا ىلإ ةمالك
 [؟4١//5 ةيانبلا| .اهيف ملكت ىلا ةدايزلا ءاغلإ نع ازرتحم مالكلا يف ائدتبم



 كلذ ريغو .؛بوكرلاو نايتإلاو ؛:جورخلا ين نيميلا باب اح

 دبع ةباد كرف :قالق ةباذ بكري آل لح نمو .اثدعم لعجيف «باومللا قرح ىلع

 نيد هيلع ناك اذإ هنأ الإ كنب اد ةفينح يبأ دنع ثدحي م :نويدم ريغ وأ «نويدم هل نوذأم

 ريغ نييدلا ناك .قإو .هدعع هنق قومللا كلم لا هيآلا عيت نإو هكفع ال قر قتسم

 فاضي هنكل ىلوملل هيف كلملا نأل ؛هوني لام ثنحي ال :نيد هيلع نكي مل وأ «قرغتسم

 «ثيدحلا ات هلو ادبع عاب نم" :#كفع لاق ءاعرش اذكو ءافرع دايعلا لل

 ثنحي اهلك هوجولا يف :.كلي فسويوبأ لاقو : ايلا نمدايتلا هيا ىلإ ةفاضإلا لتخختف

 ؛كلللا ةقيقح ةقيقح رابتعال ؛وني مل نإو ,ثنحي :.2 دمحم لاقو «ةفاضإلا لالتخال ؛هاون اذإ

 دسلل هعوقو عبع ال نيدلا ذإ .اههتديغ ديسلل ةعوقو عن ال ٠:يدلا ذا

 (ةيانعلا).ّلإ ناك اذإ هنأ الإ تنحيف ءدبعلا ةباذ بوكر ىوت اذإ امأف ءوني مل اذإ اذهو :ثسحي مل

 (ةيانعلا).قتعي ال هدبع دبع قتعأ ول ىح ةفينح يبأ دنع نويدملا دبعلا هكلم اميف يأ :هيف ىلوملل
 «نالف دبع ةباد :لاقي ثيح :افرع .دبعلا هكلمم ام ف يأ :ىلوملل (ةيانبلا).ثنح هاون اذإف :هوني ,

 ا قلطفم تع لحدي الف "و 1 ةفاضإلا لتختف ؛دبعلا ىلإ فاضي هنأ الإ هدنع لا كلملا

 (ةيانعلا).اهلك هوجولا ف :ثنحي [737/4 ةيانعلا] .ةينلاب الإ

 ملس نغ فوسرلا منغ "هحيحص" يق يراخبلا ج رخأ 0 4 ةيارلا ب بقنا, ةعسلا ةمئألا هج رخخأ 5

 نأ الإ عئابلل اقرمثف ربؤت نأ دعب اون عاتبا نم :لوقي قي هللا لوسر تعم لاق لف ةيبأ نع هللادبع ب

 باب 9 :مقرإ .ع اتبملا طرتشي نأ لإ :هعاب يدلل هلامف ؛لام هلو ادبع عاتبا نهو ,ع اتبملا ط رتشيي

 [لخن يف وأ طئاح ف برش وأ رمم هل نوكي لحرلا



 برشلاو لك آلا يف نيميلا باب

 ىلإ نيميلا فاضأ هنأل ؛اهرمث ىلع وهف :ةلخنلا هذه نم لكأي ال فلح نمو :لاق
 ير ودغلا

 هنع ازاحب حلصيف هل, ببس هنأل ؛رمثلا وهو ؛هنم جرخي ام ىلإ فرصنيف ءلكوب ال ام

 سْبَدلاو لخلاو ذيبنلاب ثنحي ال ىح «ةديدج ةعنصب ريغتي ال نأ طرشلا نكل
 اذإ اذكو «ثنحي مل :هلكأف ابطر راصف هرْسْبلا اذه نم لكأي ال فلح نإو .خوبطملا

 بئارلا)

 نألو «هب ديقتيف ءانبل هنوك اذكو «نيميلا ىلإ ةيعاد ةبوطرلاو ةروُسُبلا ةفص نأل ؛ثنحي مل

 اذه ملكي ال فلح اذإ ام فالخب ءهنم ذختي ام ىلإ نيميلا فرصني الف ؛لوكأم نبللا

 (هنع ىهنم مالكلا عنم. ملسملا نإ رج نأل ؛خاش ام دعب هملكف «باشلا اذه وأ ىبصلا

 نايبل بابلا اذهو ءبرشلاو لكألا مث ,نكسملا ناسنإلا هيلإ جاتحي ام لوأ نأ انركذ دق :خل ! نيميلا باب

 ىلع عقت نيميلاف ءنكي مل اذإ امأو «ةرمث اط تناك اذإ عي :اهرمث ىلع [59 4/4 ةيانعلا] .امهيلع نيميلا

 مسا قالطإ قيرطب :حلصيف (ةيانعلا).زاحا ىلإ راصي «ترذعت اذإ ةقيقحلا نأل :فرصنيف (ةيانعلا).اهنمث

 (ةيانعلا).رمثب سيل رمشلا كلذ نم عنصي ام نأل :خل ! ريغتي ال نأ (ةيانبلا) .ببسملا ىلع ببسلا
 خوبطملاب ديقو :خوبطملا سبدلاو (ةيانبلا).هنم لعفي يذلا :لخلاو (ةيانبلا).اهرمث نم لمعي يذلا :ذيبنلاب
 امك «بطرلا نم ليسي ام ىلع سبدلا مسا قلطأ اذإ اَمَع ازارتحا 000 الإ نوكيال سبدلا ناك نإو

 :ةدعاق ىلإ ريشي همالك :خلإ فلح نإو [555/4 ةيانعلا| .هريغو "ةريخذلا" نم عضاوملا ضعب ف هركذ
 كلذ ءاقبب نيميلا ديقتيف نيميلا ىلإ فصولا كلذ وعدي فصوب نيع ىلع تدقعنا اذإ نيميلا نأ يه

 [95/4 ةيانعلا] .ثنحي ال كلذلو ؛مسالا ةلزنم لزنيف «فضولا

 يذلا ءاملا هنم رطاقتيو ءدتو ىلع قلعيو ءاهسأر دقعيو «ةقرحخ يف لعجي (رتاخلا بئارلا) نبللا وهو :ازاريش
 (ةيانبلا) .هنم ذختي ام ىلإ فرصني الف :نيميلا ىلإ [؟7/١7 ةيانبلا] .جذولافلاك ريصيو ءهعيمج هيف
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 دعب لكأف ؛لّمحلا اذه محل لكأي ال فلح ولو .عرشل لا يف ايعاد يعادلا ربتعي الف

 هع عملا إف «نيميل ى ةيعادب تسيل اذه يف رْعِصلا ةفص نأل ؛ثدح اشك راض ام

 اتينا | يطري لفكط مارت نكي يأ نقللع دعو لاق .شبكلا محل نع ًاعانتما رثكأ

 دس 0 بلطي لكل ضايع وأ ءايضم أ مار لكي ل شلي. نمو سبي سيل هلأل

 رسبلاب :ئيعي بطرلا يف ثنحي ال :الاقو .هبللي ةفينح ىبأ دنع ثنح ا لكأف

 بتذملا ربسبلاو «ايطو ىمسي بنذملا بطررلا نأل ؛بتذملا بظرلاب رسبلا يف الو بٌنذُعلا
 قري اعييدذلا ينطرلا أ علو كلرسلا ىلع نيسبلقا# اقإ ايف رايق كرس سس

 لكو ؛بطرلاو رسبلا لكآ هلكآ نوكيف ؛هسكع ىلع بنذملا رسبلاو رسب ٌليلق ِهبْنَد يف
 .ريثكلا هيف ليلقلا عبتيف «ةلمحلا فداصي هنأل ؛ءارشلا فالخب ؛لكألا يف دوصقم دحاو

 ءارشلا نأل ؛ثنخي ال :يطر اهيف رسب ةساّيك ضاركشاف اطر يرتب ال فلح ولو

 لكلا نأل ؛؟ةثدي لكلا ىلع نيميلا تناك ولو قا بررلكلا و .هةلمفلا كداب

 ءاريعش يرسشي خب ال فلح اذإ امك راصو ًادوصقم امهنم لك ناكف ءائيشف اًيش هفداصي

 ارقلا انوع: لكألا يف ثحبءايلكأر :يجخ تاس ايت نيران ماقال رأ
 تمضي نأ «ينزقلاوب هفصم هلا :فادسلا حط اهأف ءاسلل لكي الا ىقلطس ىلوب لاف ادلقأا

 ع“

 (ةيانبلا).لمحلا محلب نيميلا ديقتي الف :ثنح (ةيانبلا).ىلوألا ةنسلا يف نأضلا دلو وهو :لمحلا اذه

 (ةيانبلا).ثنخحي بطر اهيف رسب ةسابك نم هلكأف ءابطر لكأي ال فلح نأب :خلإ نيميلا تناك ولو
 هفداصي لكألاو :ةلمجلا فداضي ءارشلا نأ وهو :انلق امل (ةيانبلا).رسبلاو بطرلا خرم يأ :اههنم لك

 (ةيانبلا) ."ريغصلا عماجلا"يف دمحم يأ :لاق (ةيانبلا) .ائيشف ائيش



 . 115005500050060 22د --
 حبلا .نأل ةةيزاج ةيمستلا نأ :ناسحعمالا هو «ةآرقلا يف امفع ىمسي هأل

 محل وأ ءريزنخ محل لكأ نإو .ءاملا يف ةوكلو هيف مد الو مدلا نم هؤشنم
 .مارحلا نم عنملل داقعت دق نوميلاو مارح هنأ الإ يقيقح محل هنأل ؛ثنحي :ناسنإ

 لمعتسيو ؛مدلا نم هومن نإف 55-5 محل هنأل ؛اش رك وأ ءادبك لكأ اذإ اذكو

 ؛لكأي آل فلح ولو :لاق .امه- ُدَعُي ال هنأل ؛ثدحي ال انفرغ يف :ليقو .محللا لامعتسا

 :الاقو .هيلي ةفينح يبأ دنع نطبلا مش .يفا لإ كدي 4 ةامحس .يردفي , غل وأ

 وهو ءهيف محشلا ةيصاخ دوجول ؛نيمسلا محللا وهو ءًاضيأ رهظلا محش يف ثنحب
 هلامعتسا لمعتسيو «مدلا نم أشني هنأ ىرت الأ ؛ةقيقح محل هنأ :هلو .رانلاب بوذلا

 ىحللا يا

 يف هعيبب ثخحي الو ؛محللا لكأ ىلع نيميلا يف هلكأب ثدي اذو «هتوق,هب لصحتو

 ىلع عقي ال :ةيسرافلاب هيي مسا امأف «ةيبرعلاب اذه :ليقو يلى
 فالتخالا

 :ةَيلأ ىرتشاف ءامحش وأ ءامخع لأي الا وأ «يرتغي ب ل فلح ولو .لاحب رهظلا محش

 ! ةيلالا .موحشلاو موحللا لامعتسا لمعتسي ال ىح ؛ثلات عون هنأأل ؛ثنحي م :اًهلكأ وأ

 محلا هنم دارملاو :#ًايرطًامُحَل َنوُلكْأَت لك ْنِمَوإم :ىلاعت هللا لاق :خلإ امن نسف :كلسسلا منك ناي يناادقأل

 لوانت اذإ ظفللا نأ :هيف لصألاو «(ةيانبلا».كمسلا محل ةيمست يأ :خلإ ةيمستلا نأ (ةيانبلا).لعفلاب كمسلا
 ؛ماحتلالا نم محللا نأل ؛روصق هيف كمسلا محو «هتحت رصاقلا لخدي ال روصق عون اهضعب فو ؛ادارفأ
 ةلزنم. هلعج ؛هيف مد ال :فنصملا لاقو .فيعض كمسلا يف مدلاو ؛مدلاب دادتشالاو «دادتشالاب ماحتلالاو

 [4/6/14 ةيانعلا] .قلطملا ظفللا تحت لخدي الف «هيف ارصاق محللا عم ناكف :ءاملا نكسي هنوكل ؛ةودعملا
 (ةيائبلا)."ريغصلا عماجلا"يف دمحم يأ :لاق (ةيائبلا).شركلاو دبكلا نم دحاو لك نأل يأ :هنأل

 .محللا هطلاخ يذلا وهو :رهظلا محش
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 :أه بحت نم لكأ ولو ءاهمضقُي يح ءثدحي م :ةطنخلا| هذه نم لكأي ال فلح نمو
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 .افرع هنم موهفم هنأل, ءاضيأ قدحاطريفع د . ف لكأ نإ :الاقو هيلي ةفينح ىبأ دنع ثدحي مل

 يهو امْضَق لكؤتو « ءىَلْعُم ىلقتو افإف (ةلمعتسم ةقيقح هل نأ :هدللم ةفينح يبألو

 نايلغلا نم يلقلا نه ةطنحلا

 وه ءامهدنع ثنح اهمضق ولو «هدنع لصألا وه ام ىلع فراعتملا زاحجبا ىلع ةيضاق

 :هلوقب ةراشإلا هيلإو ؛نالف راد يف ِهّمَدق عضي ال فلح اذإ امك «زاحبا مومعل ؛حيحصلا

 ؛ثنح :هزبخ نم لكأف «قيقدلا اذه نم لكأي ال فلح ول :لاق .اينيآ فدع وللا ف
1 

 قافتالاب يقفرف هدقلا

 وها عد آل وع اينك هفكفا ولو فيم دعيني ام لإ فرضناق «لوكأم ريغ ةنيع نآل

 رضا لهأ داتجي انم. لح ةتيمرقا :اربخ لكأي ال فلح ولو .ادارم زاحبا نيعتل ؛حيحصلا

 لك ولو «قادلبلا هيبلاخت نإ .داتسملا وه. ةنألا ةريعشلاو ةظتلل زب كلذ ءارخ هللا

 :همالك لمقحم هنأل ةهاون اذإ الإ اقلطم ازبحن ىمسي ال هنأل ؛ثدحي آل :فئاطقلا زبخخ نم

 يغبني اهنيعب ال «:ةطنح لكأ ىلع هنيمي دقع اذإ هنأل ؛ةنيعملا ةطنحلا يف ةلأسملا عضو امنإو :ةطنحلا هذه نم

 لكألا :مضقلا :اهمضقي [4 ٠1/4 ةيانعلا] .امهدنع باوجللاك ل ةفينح يبأ لوق ىلع باوجلا نوكي نأ

 ةلمعتسملا ةقيقحلا يأ :يهو (ةيانبلا).ةطنحلا هذه نم لكأي ال :هلوقل يأ :هل (ةيانبلا).نانسألا فارطأب

 ةياور نع هب زرتحا :حيحصلا وه (ةيانبلا).هللي ةفينح يبأ دنع يأ :ةدنع (ةيانبلا».خلإ ىلع ةمكاح
 .لوخدلا عضولاب دارملا :عضي ال (ةيانبلا).ثنحي ال ةطنحلا نيع لكأ اذإ هنأ يهو ءامهنع قرخأ

 (ةيانبلا).زاحلا مومع ىلإو يأ :هيلإو (ةيانبلا).ابكار وأ ءايفاح اهلخد اذإ ثنحي :نالف راد
 (ةيانعلا).غضم ريغ نم هلكأ يأ :هفتسا ولو (ةيانعلا).ةرذعتم ةقيقحلا تناكف :لوكأم ريغ

 (ةقيقح قيقدلا لكأ ةنأل ؟ثنحي .هنإ ةانخياشم ضعب لوق نع ازارتحا ؛حيحصلا وه :لاق امنإ :حيحصلا وه

 ةقيقحلا هذه نأل ؛ثنحي ال هنأ :حصألاو .لوكأم قيقدلا نيع نأل اذهو ؛هب طقست ال ةقيقحلاف «ربتعا نإو فرعلاو

 ؛كتحكن نإ :ةيبنجأل لاق نمك «ةقيقحلا رابتعا طقس فرعلل هنم ذختي ام ىلإ نيميلا تفرضنا املو ؛ةروجهم

 [5 ١7/4 ةيانعلا] .ءطولا ةقيقح لوانتي مل دقعلا ىلإ فرصنا امل هنيمي نأل ؛ثنحي مل ءامي قزف ءرح يدبعف



 < برشلاو لكألا يف نيميلا باب

 ناك ول ىح «مهدنع داتعم ريغ هنأل ؛ثنحي مل قارعلاب زرألا زبخ لكأ اذإ اذكو

 محللا ىلع وهف :ًءاوَّشلا لكأي ال فلح ولو .ثنحي :كلذ مهُماعط ةدلب يث وأ ؛ناتسربطب
 زرالا ربح .

 ىوشي ام يوني نأ الإ «قالطإلا دنع يوشملا محللا هب داري هنأل ؛رزجلاو ناحنذابلا نود

 نم خبطي ام ىلع وهف :حيبطلا لكأي ال فلح نإو «ةقيقحلا ناكمل هريغ وأ ءضيب نم
 صاخ ىلإ ف رصيف ؛رذعتم ميمعتلا نأل اذهو ؛فرعلل ارابتعا ؛ناسحتسا اذهو «محللا

 ءاديدشت هيف نأل ؛كلذ ريغ ىون ذإ الإ ,ءاملاب خوبطملا محللا وهو ؛يفراعتم وه

 فلح نمو .اخيبط ىمسي هنألو ,محللا ءازجأ نم هيف امل ؛ثنحي :هقَّرَم نه لكأ نإو

 .سنكي :لاقيو .رصملا يف عابيو ءرينانتلا يف ُسْبْكُي ام ىلع هنيميف سوؤرلا لكأي ال
 دنع منغلاو رقبلا سوؤر ىلع وهف ءاسأر لكأي ال فلح ولو :"ريغصلا عماجلا" فو

 رصع فاالتخا اذهو «ةصاخ منغلا ىلع :اكك# دمحمو فسوي وبأ لاقو .هللم ةفينح يبأ

 اهلهأ نأل ؛ناتسربت اهلصأ :ليقو ءاهتيالوو لمآ يه :ناتسربطب (ةيانبلا)».قارعلا لهأ دنع يأ :مهدنع

 ,خوبطم لهسملا ءاودلا نأل :رذعتم [4 07/4 ةيانعلا| .ناتسربط ىلإ هوبرعف «سأفلا وهو «ربتلاب نوبراحب
 ىمسن ال ةسبايلا ةيلقلا نأل ؛ءاملاب :هلوقب ديق :اولاق :ءاملاب خ وبطملا (ةيانعلا).كلذ دري مل هنأ نيقيب ملعن نحنو

 (ةيانبلا).همالك ةقيقح ىون دقو ؛هسفن ىلع يأ :اديدشت هيف نأ (ةيانعلا).اهلكأب ثنحي الف اع وبلقم

 (ةيانبلا) .هنم بوذي ام يهو :محللا ءازجأ (ةيانبلا) .ءاملاب خوبطملا محللا قرم نم يأ :هقرم نم
 نم «هيف لحدي نعي رونتلا هب مطي يأ :رينانتلا يف سبكي (ةيانبلا) .خوبطملا محللا قرم نألو يأ :هنألو
 سأر نأل [قاوسألا يف] :رصملا يف عابيو (ةيانعلا).هيف هلحدأ اذإ .هصيمق بيج يف هسأر لجرلا سبك
 ىلع ءابلا لدب نونلاب :سنكي :لاقيو (ةيانعلا)».فراعتملا زاحملا ىلإ فرصيف ؛دارمب سيلو «ةقيقح دارجلا
 [577/4 ةيانعلا] .حيحصلا وه لوألاو ؛هيف لحد اذإ ءسانكلا يف يبظلا سنك نم لعافلل يئبملا ةغيص
 (ةيانبلا).ناهربو ةجح فالتحا ال :خلإ رصع فاالتخا
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 ىلع قيفي اداه يون :ةصاخت مدقلا يف ايديز: يو. ةاههيف :هيعز: يب فارعلا ناك ناز
 لكأف "اف لكأي ال فلح نمو : :لاق : رصتخملا يف روك ذملا وه امك «ةداعلا بسح

 ءاخيطب وأ ءاجاس 61 إو فقع 1 رايح ىأأ فاق وأ ءابطوب وك ءاتاعر. وأ كبنع
 ريب#

 بنعلا يف ثنح :اكي دمحمو فسويوبأ لاقو هلي ةفينح يبأ دنع اذهو ءثنح :اشمشم وأ

 معنتي يأ ه هدعبو ماعطلا لبق هب كف ام مسا ةهكافلا نأ : لصألاو .اضيأ نامرلاو بطرلاو

 ص ادافتم فم ةكرشلا نوكي نأ دعب ءاوس هيف سبايلاو بطرلاو .داتعملا ىلع ةدايز هب

 د وحج وه هريعو ءامب ثنحيف «هتاوخأو حافتلا يف دوجوم ئيعملا اذهو «خيطبلا سبايب ثدحي ال

 بطرلاو بنعلا امأو .اممب ثنحي الف ءالكأو اعيب لوقبلا نم امهنأل ؛رايخلاو ءاثقلا يف

 قوفي امب معنتلاو .هكاوفلا رع أ اهنإف ءاهيف دوجوم هكفتلا ئيعم نإ :كالوقي امهف « نامرلاو

 بحوأف ءاه ىوادتيو ءامب ىذغتي ام ءايشألا هذه نإ :لوقي هك د ةفينحوبأو .اههريغب معتتل

 ؛لباوتلا نم اهنم سبايلا ناك اذهو ,ءاقبلا ةجاح يف لامعتسالل هكفتلا نعم يف 0

 (ةيانبلا) .ريغ ال اهيلع نيميلا عوقوب ايتفأف :ةصاخ منغلا يف (ةيانبلا) .امهسوؤر ىلع نيميلا رع ىفأف :امهيف
 (ةيانعلا).رايخلاو ءائقلا يف ال ئعي : :اضيأ (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا"يف هلي يأ :لاق

 .ةهكاف ناك ام نأ يعي :ءاوس (ةيانبلا) .ءايشألا هذي هكفتلا يف يأ :هيف (ةيانعلا). يلصألا ءاذغلا ىلع د : داتعملا

 (ةيانعلا).كلذك اهبطر نوكي نأ بجيف :ةهكاف دعي ال ءايشألا هذه سبايو ءسبايو بطر نيب هيف قرف ال

 .بنعلاو صاحإلاو لحرفسلا نم :هتاوخأو (ةيانبلا).دالبلا ةماع يف ةهكاف هسباي داتعي ال هنإف :خإ ثدحي ال

 ءانعنلا عضوي ثيح دئاوملا ىلع ناعضوي امهنإف الكأ امأو ءريغ ال اهعيبي يذلا وه لوقبلا عئاب نإف :اعيب
 (ةيانبلا).ةهكاف لكأي ال فلح اذإ اميف :ثنحي الف (ةيانعلا). لصبلاو

 لجألو يأ :اذشو (ةيانبلا) .هماوقو ناسنإلا ءاقب يعي :ءاقبلا ةجاح (ةيانعلا».بطرلاو بنعلا نعي :ىدغتي ام
 (ةيانبلا).ناسنإلا ءاقب يف لامعتسالا
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 يأ فاوشللاو ءمادإ | وهف هب غبطصا ء يش لكف ءمدتأب ال فشلح ولو :لاق .تاوقألا نم وأ

 لكؤي ام لك :هدللم دمحم لاقو .انكتح فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ,مادإ حلملاو ,ماداي

 يهو «ةمداؤملا نم مادإلا نأل ؛ءكني فسوي يبأ نع ةياور وهو :مادإ وهف ءابلاغ زبخلا عم

 لكوؤي ام مادإلا نأ مخ ع ضيبلاو راك هل قفاوم زبخلا عم لك ؤي ام لك و «ةقفاوملا
 ءامكحس .ةارفتألا لل 7 نأ يفو هب ًامئاق نوكيل ؛ةقيقح طالتخالا ف ةيعبللاو ءاعبت

 مادالا

 «برشي لب ءاهدحو لك ؤي ال تاعئاملا نم هريغو لكلو ءاضيأ جازتمالا يف ةقفاوملا مامتو

 امادإ نوكي كو

 ؛هيهاضي امو « ءمحللا فاالخب اعل نوكيف «بوذي هنألو ةداع تا لك 2 حلملاو

 ,ماداي اسيل خيطبلاو بنعلاو ءديدشتلا نم هيفا ف نأ الإ نحو لكي هنأل

 وهو «تاقثلا طخب اذيقم ناك اذ .لوعفملا ءانب ىلع :غبطصا (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا"يف هلي دمحم يأ :لاق

 (ةيانبلا).هدحو لك ؤي هنأ :ماداب سبيل 08 .ه/ 5 ةيانعلا | .لخلا فو «لخلاب غبطصا :لاقيو ؛غبصلا نم لعتفا

 غبطصي ام :هجوأ ةثالث ىلع كلذ لصاحو :خلإ لكؤي ام لك (ةيانبلا) .زبخلا عم لكوي هنأل :مادإ حلملاو
 يفو «قافتالاب مادإب سيل ابلاغ هدحو لكؤي ام اهلاثمأو ءرمتلاو بنعلاو خيطبلاو «قافتالاب مادإ وهف هب
 [405/4 ةيانعلا] .امهل ًافالخ ءامادإ دمحم اهلعج :فالتخا نبحلاو محللاو ضيبلا

 ؛طالتخالا فق كلذو :ةيقيقح ؛نيعون ىلع ةيعبتلا نأ يعي خل ةيعبتلاو .ةداعلاو فرعلا ُق يأ :لكؤي ايه

 لك ويو (ةقيقح اعبت نوكي دلف .طلتخمي ال محللاو .دارفنالا ىلع لكؤت هيا نأ يهو :ةيمكحو هب ةمئاق نوكتل

 موقيو «هعبتيف دحاو ءيشك ربخلا عم ريصي نأب :ةقيقح (ةيانعلا) .امادإ نوكي الف 562-2 نوكي الف ارب

 ةلماكلا ةماتلا ةمداؤملا نكلو «ةاتملس يعي ةمداؤملا نم مادإلا نأل :هلوق نع باوج ا ةقفاوملا ماتو (ةيانبلا) .هب

 [4 ٠5/5 ةيانعلا] .ديدشتلا نم هيف امل ؛هيوني نأ الإ ءايشألا هذه يف دجوت ملو اضيأ جازتمالا يف

 (ةيانبلا) .هيهاضي امو محللا نأل يأ :هنأل (ةيانبلا) .مادإب تسيل اهفإف ءضيبلاو نبحلا لثم :هيهاضي امو

 :انخياشم ضعب لاقو ءيسحرسلا ةمئألا سمه ركذ اذك ,حيحصلا وه انركذ امل قافتالاب نعي :مادإب اسيل

 [ 4٠5/4 ةيانعلا] .فالتخالا اذه ىلع هنإ



 برشلاو لكألا يف نيميلا باب 0 “0

 .رهظلا ىلإ رجفلا عولط نم لكألا ءادغلاف :ىّدغتي ال فلح اذإو .حيحصلا وه

 اذهو ءءاشع ىمسي لاوزلا دعب ام نأل ؛ليللا فصن ىلإ رهظلا ةالص نم ءاشعلاو

 عولط ىلإ ليللا فصن نم روحسلاو .ثيدحلا يف ءاشعلا تالص ىدحإ رهظلا ىمست

 دصقي ام ءاشعلاو ءدغلا م نم برقي ام ىلع قلطيو :رحّسلا نم ذوحأم هنأل ؛رجفلا

 اكأ نوكي نأ طرتشيو ؛مهقح يف ةدلب لك لهأ ةداع ربتعتو «ةداع ٌعَبْشلا هب
 ءاشعلاو عادغلا

 تيسنع :لاقو عرج يدبعف ( تب رش وأ بلك وأ اس لإ :لاق نمو .عبشلا فصل

 بولا نار الجمعي نأل ؛هريغو مهب نا ؛عءىش نود ائيش

 ءامضقلا هس :ابارش تبرش وأ 00 تلكأ ية 5 00 ة لإ :لاق لإو

 هيف صيصختلا ةين تلمعف «معتف طرشلا لحم يف ةركن هنأل ؛ةضاخع

 ىلع روحسلاو ءاشعلاو ءادغلا لكأ :هانعمو «ةرابعلا يف عسوت اذه :"ةياهنلا" يف لاق :2! لكألا ءادغلاف

 ثلثلا وهو :رحسلا 4 // ةيانعلا ]| .. لَك مسأ ال «ةادغلا ماعطل مسا ءادغلا نأ كلذو ؛فاضملا فذح

 امن تنا# نإو ءزبخف اريخ تناك نإ نعي :خلإ ةداع ربتعتو (ةيانبلا).رجفلا عولط ىلإ ليللا نم ريخألا

 هريغب ىدغت ولف ءزبخلا ىلع عقي ايرصم فلاحلا ناك ول ىح :"طيحمل" فو :نبلف ًانبل تناك نإو ؛محلف

 [7 4/7 ةيانبلا] .ثنخي نبللاو رمتلاب ىدغتيف ءايودب ناك نإو «ثنخي + نبللاو رمتلاو زرألا نم
 ءادغ هنأل ؛هفالخب يودبلاو ؛ثنحي مل نبللا برشف ءءادغلا كرت ىلع فلح اذإ يرضحلا نإ يح :مهقح يف

 تيدغتا اه :لوقي: نأ حصي نيتمقل وأ ةمقل لكأ نم نأل : خا طرتشيو [4 ٠48/84 ةيانعلا] .ةيدابلا ف

 تاللمتحم ضعب نييعتل خ ! ةينلا نأل (ةيانبلا):ةنايد الو. ءاضق قدصي ال نعي :ةريغو (ةيانعلا٠.تيشعت امو

 «ةصاخ ءاضقلا ف قدصي مل ىبعي :خلإ نيدي مل (ةيانبلا) :برشلاو ماعطلا لثم :هيهاضي (ةيانعلا) .ظفللا

 (ةيائبلا).تبرش نإ يف باريش تل 66 اماعلو «تسسبل نإ لف ايو مث نأل يأ :هنأل (ةيانبلا).ةنايد قدصيو
 "ا



 قا برشلاو لكألا يف نيميلا باب

 ,ةلجد نم بارشي ال فلح نمو :لاق .ءاضقلا يف نيدي دلاف ,رهاظلا فااليخ هنأ الإ
 يرودقلا 5 ١

 :الاقو كلي ةفينح يبأ دنع اعرك اهنم َعَركُي تح «؛ثنحي مل :ءانإب اهنم برشف

 هُتقيقحو «ضيعبتلل "نم" ةملك نأ :هلو .موهفملا فراعتملا هنأل ؛ثنحي ءانإب اهنم برش اذإ

 نإو «زاجم ا ىلإ ريصملا تعنمف تعنمفه : ءاعامجإ عركلاب ثنحي اذهو ,ةلمعتسم يهو «عزكلا يف
 ةلهفتسملا ةقيقحلا

 دعب هنأل ؛ثنح :ءانإب اهنم برشف «ةلجد ءام دم ديو ل افصل و اف رادعم نإ

 نم ذحخأي طا مب اذإ امك راصف «طرشلا وهو هلل ايدينك يب فئارتغالا
 1 ةلححد

 ف سيلو «قلاط هتأرماف مويلا زوكلا اذه يف يذلا ءاما برشأ مل نإ :لاق نمو .ةلجد
 هد دس «ثدحي م :ليللا لبق قيرأف ,ءام هيف ناك نإف ءثدحي م :ءام زوكلا

 ىلعو «مويلا ىضم اذإ :ئبعي هلك كلذ ف ثنحي :هكع د. فسويوبأ لاقو ءاكج دمحتو

 نيميلا داقعنا طرش نم نأ :هلصأو .ىلاعت هّللاب نيميلا ناك اذإ فالخلا اذه

 (ةيانبلا) .قدصي الف «هل افيفخت هيف قيدصتلا يف نأل :ءاضقلا يف (ةيانبلا) .مومعلا رهاظلا ذإ :رقتاظلا فالايخ

 هديب هذخأي نأ ريغ نم هعضوم نم مفلاب ءاملا لوانت عركلاو :اعرك (ةيانبلا) .دادغبب رف وهو :ةلجد
 [1 1-4 47/4 ةيانبلا] .هنم برشيل هوحن هقنع دم اذإ ءاملا ف لجرلا عرك :لاقي

 مهَأ :ةلجد نم نوبرشي نالف لهأ :مهوق نم موهفملا نإف ءانإلاب برشلا يأ :موهفملا فراعتملا هنأل

 (ةيانعلا).ةيدوألاو رافألا نم نوعركي سانلا نألف :ةلمعتسم يهو 4١1١/4[ ةيانعلا| .اهئام نم نوبرشي

 ناكف ءاهيلإ بوسنم ءانإلا يف ءاملاو ؛ةلجد ىلإ ايرعتتم ءاملا نوك برشلا يف ثدحلا طرش يأ :طرشلا وهو

 [7 5 4/4 ةيانبلا] .ةلجد نم ءاملا نوك طرشلا نأل ؛ةلججد نم ذحأي رهف نم برش اذإ امك راصف ءامقاق طرشلا

 :قي رهف :ةحخسلن فو :قيرأف (ةيانعلا) .ملعي ١ وأ ,زوكلا فق ءاملا مدع ملع :تنك '

 ءاملا نبرشأل هللاو :لاق نأب :خل! نيميلا ناك اذإ (ةيانعلا).نكي ملاميفو ؛ءاملا هيف ناك اذإ اميف يأ :هلك

 افالحخ ءامهدنع ثسحي مل ليللا لبق قيرهأف ءءام هيف ناك وأ ءءام زوكلا يف سيلو ؛مويلا زوكلا اذه يف يذلا
 [؟ 45/7 ةيانبلا] .هللد فسوي يبأل



 برشلاو لكألا يف نيميلا باب "4

 نم دبالف ربلل دقعت اغإ نيميلا نأل ؛ كلل. فسوي يل افالخ 0

 ربلا روصت يأ
 يف رهظي هجو ىلع ربلل ابجوم هداقعناب لوقلا نكمأ هنأ :هلو .هباجيإ نكميل ؛ربل

 اذملو هينفلخلا يس يف دقعييإ لع | روس نع ديال اه قالا رعد كاع

 :لوألا هجولا يفف « . ,ةقلطم سيلا :تناكأ قلو .ةزافاكلل يسوم: نومغلا :نناعتي 89

 ؤ ثنحي :ئباثلا هجولا يفو «لاحلا يف ثنحي هكللر فسوي ىبأ دنعو ءامهدنع ثنحي ال

 تيقوتلا نأ :قرفلا هجوو .تقؤملاو قلطملا نيب قَّرف ب فسوي وبأف ءاعيمج مهلوق

 امك ربلا بجي قلطملا يو .هلبق ثنحي الف «تقولا رخآ ىف الإ لعفلا بجي الف «ةعس وتلل

 (ءاملا برش)

 قلطملا يف نأ :قرفلا هجوو ءامهنيب اقرف امهو .لاحلا ف ثنحيف « ,زجع دقو «غرف

 ةإ.امثك“ هيج لف فسفإ نوميلا هلع دفع امن تار ألا تافناقإف كرف اهلك را به

 دنعو «تقولا نم ريخألا ءزحللا يف ربلا بجيف تقؤملا يف امأ قاب اللو «قلاخب تام

 هدقع اذإ امك نيميلا لطيتو ةعيف ىلا بجي ةل4 ةيرصعلا عيل ةربلا هيلع قبول كلذ

 (ةيانبلا). فلخلا ىح يف دقعني ال لصألا روصتي مل اذإف :فلخلا قح .دقعني ال ربلا روصتي مل اذإف :ربلل دقعت
 افوك لاح سومغلا دقعنت ال ةرافكلا وهو ,فلخلا قح يف هداقعنال لصألا روصت لحألو :+! دقعني ال

 [5 57/4 ةيانبلا] .ةرافكلا وهو ,فلخلا قح يف رهظي ال لصألا روصتي مل امل هنأل ل ةبجج وم

 يام هيفا نوكي نأ وهو :يباغلا هجولا (ةيانعلا).ءام زوكلا ف نكي مل اذإ اميف ىنوعي :لوألا هج ولا

 ركذ نع قلطملا نيب ءام زوكلا يف نكي مل يذلا وهو «لوألا هجولا يف :قرف 4 فسوي وبأف (ةيانعلا) .قيرهأف
 ةبوبيغ ىلإ مويلا رحخآ ىلإ هثنح فقوتي :تقوملا يفو «لاحلا يف ثنحي هنأ :قلطملا يف لاقف هب تقؤملا نيبو ؛مويلا

 .قيرهأف ءءام زوكلا يف ناك اذإ ام وهو «ىناثلا هجولا ةلأسم ف يأ :امهنيب اقرف امهو 4١[ 54/5 ةيانعلا] .سمشلا

 (ةيانبلا).ريحألا ءزجلا دتعو يأ :كلذ دنعو .فلاحلا ءاقبك ربلا طرش لحما ءاقب نأل ؛بجيف :فلاحلا تام

 امك" للا هوجو نأ ىلإ ةلاخلا هذه قاءاسإ هدقع اذ[ امك علوقب زاشأو [نومبلا] :لإ هدقع اذإ امك

 84١-2 4١[ 4/5 ةيائعلا] .اهئاقبل كلذك دعا داقعنال طرش وه



 م برشلاو لكألا يف نيميلا باب

 :ايهذ 0 اله ”رلقيل وأ نافبلا نب فلح نع ٠ :لاق .ةلاححا هذه ُْق ءادتبا

 يرودقلا

 ةيشأف .ةداع ليحتسم هنأل ؟دقعنت ال :ك رفز لاقو ءاهبيقع ثنح و «هنيع تدقعنا

 نكمم ءامسلا ىلإ دوعصلا نأل ؛ةقيقح روصتم ربلا نأ :انلو .دقتبي الف ؛ةقيقح ةقيقح ليحتسملا

 .ىلاعت هللا ليوحبتب ًبهذ رجحملا لوح اذكو «امسلا نودعصي ةكئاللا ن نأ رت ةيلآأ قفين

 اذإ امك «ةداع تباثلا رعبا مكي ثدحي مث فلج 1ص

 ءاملا برش نأل ؛زوكلا ةلأسم فالخب «ةايحلا ةداعإ لامتحا عم ثنحي هنإف «فلاحلا تام

 .دقعني ملف «روضتي ال هيف ءام الو «فلحلا اننو زوخلاي نس

 نأل ؛كلذك ناك امنإ :خإ ناك اذإو .بلقلاو دوعضلا ي أ :هنأل .زوكلا يف ءاملا مدع ةلاح يأ :ةلاحلا هذه

 نأ ىرت الأ ؛فلخ هل اميف ةردقلا نود روصتلا دمتعي ىلاعت هللا باجيإو «ىلاعت هللا باجيإب ربتعم دبعلا باجيإ
 بوجو بيقع ثنح انهه كلذكو ؛فلخلاو روصتلا ناكمل ةردق هل نكت ملو «ينافلا خيشلا ىلع بجاو موصلا
 4١7/5[ ةيانعلا] .موصلا بوجو بيقع كانه ةيدفلا تبجو امك «ةداع تباثلا زجعلل ةرافكلا تبجوف ربلا



 مالكلا يف نيميلا باب

 م ب ف مكانا هنأ الإ عمسي ثيح وهو 5 ءانالف ملكي ال شلح نمو :لاق

 ري يرودقلا

 وهو ىهادان ١ 9 امك راصف .همونل مهفي م هنكل .هعمس ىلإ لصوو ملك دق ةنأل

 هظق وي نأ طش سلا تاياور ضعب يقو :هلفاقتلأ مهني هنكل ,عمسي ثيحب

 عمسي ال ثيحب وهو :ديعب نم ةادان اذإ امك ناك هبنتي مل ادإ هنأ ؛؟اننغاشم ةماع هيلعو

 ؛ قنوع ةنيلك يح نذإلاب ملعي مو هل نذأف :هندإب 1 همك 9 نقلا ول .هتوص
 فلاخلا

 كلذ لك و «نذإلا يف عوقولا نم وأ ؛مالعإلا وه يذلا ناذألا نم قتشم نذإلا نأ 9 0 . 3 ١ : هز# 525907 31 . ا

 هنأو «قالطإلا وه نذإلا نآل ؛ثنحي ال :فسويوبأ لاقو .عامسلاب الإ ققحتي ال

 . رم ام ىلع نذإلا 2252 الو «بلقلا لامعأ نم اضرلا :انلق ة ءاضرلاك نذإلاب متي

 يضارلاب متيف

 عرش «ءانرك ذ يذلا ئعملل برشل او ءلكألاو يريشلو :لوسنلاودرفعاف نامبأ نايب ركذ امل : :2! باب

 ؛عيبلاو «قالطلاو .قتعلا 5 نيميلا ذإ ؛مالكلا وهو ةقرفتملا باوبألا عبتتسي يذلا عماجلا لعفلا كايب ف

 ىلع مدقم سنجلا ركذف «مالكلا عاونأ نم موصلاو «ةالصلاو ءجحلا يف نيميلاو هءارشلاو
 عامسإ نع ةرابع ميلكتلا نأ مالسإلا خيش نع "ةياهنلا" بحاص لقن :2إ لصوو (ةيانعلا».عونلاركذ

 هيلع فقوي ال نطاب رفآ ريغلا عامسإ نأ الإ ؛هسفن عامسإ نع ةرابع هنإف .ههسفن ميلكت ف امك «همالك

 عامسلا نم عنام هب نكي ملو «هنذأ هيلإ ىغصأ ول ثيحب نوكي نأ وهو «هماقم هيلإ يدؤملا ببسلا ميقأف

 | 2١1/4 ةيانعلا] .عامسإلا ةقيقح رابتعا طقسو ؛هعم مكحلا رادو ءعمسل
 أ ها ا حا

 (ةيانبلا).نذإلا يف ع عوقولا نم 1 ٠ وأ ناذألا نم نذإلا يأ :كلذ لكو (ةيانبلا).ظاقياإلا طرش ىلع يأ :هيلع و

 فرولحملا يضرف ؛هاضرب الإ هملكي ال فلح اذإ هنأ ئعي :اضرلاك .ةحابإلاو ةزاجإلا يأ :قالطإلا وه

 متي نذإلا كلذكف .ىضارلاب متي اضرلا نأ امل ؛ثنحي ال هملكف :«فلاحلا ملعي ملو «ءانثتسالاب هيلع

 ,نذألا يف عوقولا نم وأ «مالعإلا وه يذلا ناذألا نم امإ هنأ :رم اه ىلع 54١3/5[ ةيانعلا] .نذآلاب

 (ةيانعلا).دجوي مل ؛عامسلا يضتقي كلذو



 ما ظ مالكلا يف نيميلا باب

 رهشلا ركذي مل ول هنأل ؛فلج نيح نم وهف .ًارهش هملكي آل فلخ نإو :لاق

 لمع الخ اد هني. يلي يذلا يقبف «هءارو ام جارحإل رهشلا رك ذو :ىيهيلا دات

 رهشلا ركذي مل ول هنأل ؛ارهش نموصأل هللاو :لاق اذإ ام فالخب .هلاح ةلالدب ويك 3 4 7

 فلح نإو .هيلإ نيعتلاف ءركنم هنأو هب موصلا ريدقتل هركذ ناكف «نيميلا دبأتت مل
 قلقا ل 1

 اذه ىلعو «ثنح :هتالص ريغ يف أرق نإو «ثنحي ال' :هتالص يف نآرقلا أرقف ملكتي ال

 هنأل ؛كلي ىعفاشلا لوق وهو ءامهيف ثنحي سايقلا فو «ريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلا

 انتالص نإ" :ككلع لاق ءاعرش الو افرع مالكب سيل ةالصلا يف هنأ :انلو .ةقيقح مالك

 ةالصلا ريغ يف ثنحي ال انفرع يف ليقو .؟يدانلا 915 نب ديربخا اهيل حاسي ل هذه

 قلم كرفف .ةهتلاي :لاق ولو .اسيسو انرأقا ],ىاملكتم سسي آل هنآلا ءاضيأ

 (ةيانعلا).لاحلا يف هقحل يذلا ظيغلا يهو :هلاح ةلالدب (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف كلي دمحم يأ :لاق

 قايس يف ةركن هنأل امإ :نيميلا دبأتت ال .نيعي نأ هل لب ءفلح نيح نم رهشلا نيعتي ال هنإف :خلإ فالخب
 [5 7١/5 ةيانعلا] .موصلل الحم نوكت نأ حلصت ال ىلا تاقوألا للختل ديبأتلل اص ريغ موصلا نأل امإو «تابثإلا

 ىربكأ هللأ :لاق وأ «هللا الإ هلإ ال :لاق وأ هللا ناحبس :لاقف ملكتي ال فلح اذإ نعي :خ! حيبستلا اذه ىلعو

 (ةيانبلا) .اهجراخو ةالصلا يف يأ :امهيف (ةيانبلا).ثنحي ةالصلا جراح ناك نإو «ثنحي ال ةالصلا يف ناك نإف

 [5 817/7 ةيانبلا] .افرع امالك ىمسي ال ةالصلا يف دوجوملا نإف .:ل! مالكب سيل

 يملسلا مكحلا نب ةيواعم نع "هحيحص" يف ملسم هاور 7٠0[ 4/8 ةيارلا بصن].ةالصلا دسفي ام باب يف مدقت *
 .مهراصبأب مقل قامرف هللا كمحري :هل تلقف موقلا نم لحجر سطع ذإ 225 هللا لوسر عم ىلضأ انأ انيب لاق

 ؛ئنوتمصي مهتيأ ر املف ,مهذاخفأ يلع مهيديأب نويرضي اولعجف «يلإ نورظنت ؟مكنأش ام هايمأ لكاو
 بارق ةدنع اميلض نبعلا يعي الوعل اهلعس تئآر ام ءيمأو وه يبأبف 35 هللا لوسر لص املف هكتكس كل

 حيبستلا وه امنإ ؛ءسانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نإ :لاق ءنيمتش الو ئبرض الو نرهق ام

 [هتحابإ نم ناك ام خسنو ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب .ه/ :مقر] .نآرقلا ةءارقو ريبكتلاو



 مالكلا يف نيميلا باب 4

 :ىلاعت هللا لاق «تقولا قلطم هب داري دتكي ال لعفب رق اذإ مويلا مسا نأل ؛راهنلاو ليللا ىلع وهف
 ؛ءاضقلا يف نيد ةصاخ راهنلا َنَع نإو .دتمي ال مالكلاو «#ةَريد ٍئَمْوَي ْمِهَلَوُي ْنَمَو
 .ف راعتملا فكالاجن هنأل ؛ءاضقلا قف نيدي ال هنأ هلو فس وي يبأ نعو ايلا هيف لمعتسم هنأ

 ضايبلل راهنلاك ليللا داوس يف ةقيقح هنأل ؛ةصاخ ليللا ىلع وهف :انالف ملكأ ةليل :لاق ولو

 تالف مدقي نأ آلإ انالفقحلك نإ لاق ولو .تنقولا قلظم»ق ةلامعتسا ءاحع امو ةصاخ

 ءقلاط هتأرماف «نالف نذأي بح وأ «نالف نذأي نأ الإ :لاق وأ ؛نالف مدقي يح :لاق وأ

 ,ةياغ هنأل ؛ثنحي مل :نذإلاو مودقلا دعب هملك ولو ءثنح :نذإلاو مودقلا لبق ةيلكف
 نألف مودق

 تام نإو .نيميلا ءاهتنا دعب مالكلاب ثنحي الف ءاهدعب ةيهتنمو «ةياغلا لبق ةيقاب نيميلاو
 لف 2

 نذإلاب يهتني مدا عونمملا نأل ؛كر فسوي يبأل افالعخ نيميلا تطقس :نالف

 سيل روصتلا :هدنعو «نيميلا تطقسف ءدوجولا روصتم توملا دعب قبب لو «مودقلاو
 ابيع تي لوب ءنالق دبع ىلكي ل فلس نمو .نيعبلا نبآت ةياغلا .طوقنم فق ظرغب

 ىداع وأ «هتأرما هنم تناب وأ ؛هدبع نالف عابف ءنالف قيدص وأ «نالف ةأرما وأ «هنيعب

 «نالف ىلإ فاضم لحم يف عقاو لعف ىلع هتيمي دقع هنأل ؛ثنحي مل :مهملكف .هقيدص

 ددجتب الإ دادتمالا لبقي ال ضرع هنأل :ههجو يف ليق :دتمب ال (ةيانبلا)».تقولا قلطم هب دارأ :ذئموي
 دحاو لك نأل يأ :هنأل [5؟4/١ ريدقلا حتف].كلذ وحنو بوكرلاو رفسلاو سولجلاو برضلاك لاثمألا

 ئععم ةبسانم نم مدقت املف ءنأ الإ يف امأو ءرهاظف :تح ةملك يف امأ :ةياغ (ةيانبلا).نذإلاو مودقلا نم

 هيلإ دنسأ يذلا ئبعي :نالف تام نإو [477/4-47 ةيانعلا] .ةياغلل ازاخب هنوكو «ةياغلا نعم ءانثتسالا
 [47 14/4 ةيانعلا] .ربلا روصت ءافتنال نيميلا تطقس نذإلا وأ :مودقلا
 ملكف يأ :مهملكف (ةيانبلا).ةياغلا طوقس دعب ةدبؤم نيميلا ىقبي :لاق هنإف :.كللي فسوي يبأل افالخ

 (ةيانبلا).ةثلاثلا ةلأسملا يف نالف قيدص وأ ةيناثلا ةلأسملا يف ةأرملا وأ ىلوألا ةلأسملا يف دبعلا



 و مالكلا يف نيميلا باب

 ةفاضإ يف اذه :ء#ذ لاق .ثنحي الف ,دجوي ملو «ةبسن ةفاضإ وأ كلم ةفاضإ امإ
 ؟ لا مدع

 يف لاق .قيدصلاو ةأرملاك ثنحي هلي دمحم دنع ةبسنلا ةفاضإ فو «قافتالاب كلملا
 ا ملا 2 ةئ الاثلا نيب

 ؛نارجهلاب نادوصقم قيدصلاو ةأرملا نأل ؛فيرعتلل ةفاضإلا هذه نأل :"تادايزلا

 وهو ءانهه ركذ ام هجوو .ةراشإلا يف امك «هنيعب مكحلا قلعتيف .اهماود طرتشي الف

 اذهلو هيلإ فاضملا لحأل ؛هئارجه هضرغ نوكي نأ لمتحي هنأ :"ريغصلا عماجلا" ةياور

 ناللف يأ

 «سنح- و (6اب نر اسمح 8 ميلا ب 2 9 فب لراك تارها وا © بأ راك تان هد . فقلا ف فعل :ديم قلق ةديع 2 يدب الك ارنا وأ هاذه قاالقا دع

 يف ثنحي :هنللم دمحم لاقو ءاّكع فسوي ىلبأو ةفينح ىبأ لوق اذهو «قيدصلاو ةأرملا يف

 'اهلخد مث اهعابف هذه ٍنالف َراذ لخدي ال فلج نإو. .هلس رفز لوق وهو ءاضيأ دبعلا

 ةراشإلاو «فيرعتلل ةفاضإلا نأ :الج رفزو دمحم لوق هجو ؛فالتخالا اذه ىلع وهف

 :ةفاضإلا تّعَلو ةراشإلا ترّّبعاف :ةفاضإلا فالخب ,ةكرشلل ةعطاق افوكل ؛هيف اهنم غلبأ

 .نالف قيدصو «نآلف ةأرما ف امك :ةبسن ةفاضإ (ةيانبلا).ىلوألا ةلأسملا يف امك :كلم ةفاضإ

 ءجوزلا ىلإ ةأرملا ةفاضإ ماود يأ :اهماود طرتشي الف (ةيانعلا).هيلإ فاضملا لحأل ال امهتاذل يأ :نادوصقم

 [؟ ه4//1 ةيانعلا| .فيرعتلا دعب هنع ءانغتسالل هماود طرتشي ال فيرعتلل ناك ام نأل ؛نالف ىلإ قيدصلا ةفاضإو

 ةجوز وأ ءاذه نالف قيدص ملكأ ال :لاق نأب :ةراشإلا يف امك (ةيانعلا).امهنم دحاو لك نيعب يأ :هنيعب

 (ةيانعلا).نوكي ال نأ لمتحيو :نوكي نأ لمتحي (ةيانعلا).هذه نالف

 (ةيانعلا).ةفاضإلا لاوز دعب :دبعلا يف (ةيانعلا).قيدصلاو ةأرملا نم دحاو لك يأ :هنارجه

 دبعلا يف امك لوخدلا دحو مث «تعيب اذإ اهيلإ راشملا رادلا ف ثنحي كلي دمحم دنع يأ :فالعخالا اذه

 (ةيانبلا).فيرعتلل يلا ةفاضإلا نم يأ :اهنم (ةيانبلا). ثنحي ال امهدنعو ءهملك مث «عيب اذإ هيلإ راشملا

 (ةيانبلا).ديبع نالفل نوكي نأ زاوحل ؛ةفاضإلا فالخب ؛هيلع ديلا عضو ةلزنم. افوكل :ةكرشلل ةعطاق



 مالكلا يف نيميلا باب ٠

 هذه نأل ؛هيلإ فاضملا يف نيعم نيميلا ىلإ يعادلا نأ :امههلو .ةأرملاو قيدصلاك راصو
 3 نيعل لب ةاهتأ مف طيوقسلا لب دبعلا اذكو ءاقاوذل ىداعت الو ٌرَجَهُت ال نايعألا 5 8_0

 قيدصلاك ةيسن ةفاضالا تناك اذإ 4 فاالخب «كلملا مايق لاح نيميلا ديقتتف ءاهكالُم

 ريغ هيلإ فاضملا يف نعمل يعادلاو ,«فيرعتلل ةفاضإلا تناكف «هتاذل ىداعي هنأل ؛ةأرملاو

 3الطالا انه يبحلاض 8 ال فلح نإو :لاق .مدقت ام فاالذعب «نييعتلا مدعل ؛رهاظ

 يداعي ال ناسنإلا نأل ؛فيرعتلا الإ لمتحي ال ةفاضإلا هذه نأل ؛ثنح :هملك مث «هعابف

 .باشلا اذه ملكي ال فلح نمو .هيلإ راشأ اذإ امك راصف ,ناسليطلا ف نيعمل

 ءوغل رضاحلا يف ةفضلا ذإ ؛ةيلإ راشملاب قلعت مكحلا نأل ؛ثنح :اخيش راص دقو.هملكف

 .لبق نم رم ام ىلع نيميلا ىلإ ٍةيعادب تسيل ةفصلا هذهو

 :هريرقتو :خلإ ىلإ يعادلا نأ .اضيأ ثنحلا هيف نوكيف :ةأرملاو (ةيانبلا).هيلإ راشملا دبعلا يأ :راص

 (ةيانعلا).لإ نأل ؛هيلإ فاضملا يف يعم نيميلا 3 يعادلا نأ نايبل لب «فيرعتلل ةفاضإلا نأ ملسن ال

 ئععم لجأل ءايشألا هذه رجهيو يداعي يأ :اهكالم (ةيانعلا).بوثلاو «ةبادلاو رادلا يأ :نايعألا

 هيلإ فاضملا نييعت مدعل يأ :نييعتلا مدعل هب كاذ ذإ يعادلا نيعملا مايقل :نيميلا ديقتف (ةيانبلا).اهك'االم

 (ةيانعلا).انرك ذ امل ؛اهماود طرتشي مل _ فيرعتلل تناك اذإو ؛كلذل اكاإص اضِيأ فاضملا نوكل نارجهلل

 كلي دمحم يأ :لاق [4؟5/8 ةيانعلا|] .كلذل هيلإ فاضملا نييعتل كلملا ةفاضإ نعي مه ام فاللخع

 فرتشاملا ملك قإو:ىههب: نيمبلا تتقلعتف «ناسليطلا يبحام للا ىآ حفيلا مةيانبلاو "وفضلا عماجلا" يف

 ثنحل اوغل رضاحلا يف ةفصلا تناك ول :لاقي امع باوج :خلإ ةفصلا هذهو 31-1 دا ا
 ةيعاد نكت مل اذإ وغل رضاحلا يف ةفصلا :هريرقتو ارك زاصاام دكني هلك أف ميرا اذه لكأي ال فلح اذإ

 «بطرلا فالخب ءبرشلاو لكألا ف نيميلا باب لوأ يف عي لبق نم رم ام ىلع كلذك هذهو «نيميلا ىلإ

 (ةيانعلا) .نيميلا ىلإ ةيعاد اهتفص نإف



 4١ مالكلا يف نيميلا باب

 رهشأ ةتس ىلع وهف :نامزلا وأ «نيحلا 2 ع وأ ءانيج هملكي,ال فلح نمو : لاق
 ير ودعلا

 ىنأ له : ىلاغت هللا لاق هةنيس نوعبرأ هب. ةآري دقو 4 .ليلقلا ٌنامزلا هب دارب دق نيحلا 2

 0000-2 هللا لاق عرهشأ ةتس اهي داريا كقاوا + هر هدا نم نيج ٍناَسنإل ىَلَع

 دوج ول ؛عنملاب دصقي ال ريسيلا نأ اذهو ؛هيلإ فرصتنيف ءطسولا وه نع :4 نيح

 ؛دبأتي هنع تكس ولو ءدبألا ةلزنم هنأل ؛ايلاغا هب دصقي ال دبؤملاو «ةداع هيف عانتمالا
 ديؤملا نامرلا

 ذنمو ؛نيح ذنم كتيأر ام :لاقي «نيحلا لاستسا .امعتني نامزلا اكو نفاق ركاف ا نيف

 ىون هنأل ؛ىون ام ىلع وهف اعيش ىون اذإ امأ «ةين هل نكت مل اذإ اذهو نعم. كامز

 ؟ هج ام: ىردأ ال رعدلا :هيلو ةفينح وبأ [ لاقو تسلا ديلا .همالك ةقيقح

 ًالصق هامس نامزألاب ًاقلعتم مالكلا عون نم لصفلا اذه يف ةروكذملا لئاسملا تناك امل :لصف
 | 7/4 ةيانعلا] .تقولا نم ءيش ىلع هل ةين الو : انيح (ةيانعلا) .اباب ل

 تقؤإ هبا دارملاو ::4«ةوُخبصُت َنَبَحَو نوشننا نع هللا ناكيتف)ل ةىلاعت هللا ,لاق :ليلقلا نانزلا

 تقو نمو ؛رهشأ ةتس بطرلا تقو ىلإ علطلا تقو نمف ؛رهشأ ةتس لك يأ :نيح لك (ةيانعلا).ةالصلا
 (ةيانعلا).ةتبلا اهعفن عطقني ال تقو لك يف امي عفتني هنأ :هانعمو ءرهشأ ةتس علطلا تقو ىلإ بطرلا

 [ 5717/5 ةيانعلا] .ةين هل نكت مل اذإ :هيلإ (ةيانبلا). رهشأ ةتس نعم. يذلا نيحلا يأ :اذهو

 يف نيميلا ىلإ ةجاحلا مدعل ؛عنملاب دصقي ال ريسيلا نأل ؛رهشأ ةتس ىلإ فارصنالا يأ :خإ ريسيلا نأل اذهو

 األ ةلزحب هأل هب اباغ دصقي ال دبؤملاو «نيمالب ةداع هيف دحوي أل ؛ةدحاو ةعاس يف مالكلا نع عانتمالا

 ركذ تيحف «نيميلا فبأت تنكس ولو «نيحلا ركذيل فلك اوم تاك ىلع شرا قياديا «لوع تتلق دارأ نع آي

 [ 4717/8 ةيانعلا] .طس وألا نيعتف «ةدئاف هركذل نوكي ال الإو ؛هركذ مدع دنع دافتسملا ىوس ةدئاف نم هل دبال

 [؟77/4 ةيانبلا] .فيرعتلاب امههاق وأ ًانامز وأ انيح هملكي ال :هلوق يف رهشأ ةتس ىلع لمحلا يأ :خلإ اذإ اذهو
 (ةيانعلا) .ءاوس فرعملاو ركنملا ؛رهشأ ةتس ىلع عقي نعي اجب دمحمو فسوي ل ؛امهدنع
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 دبألا هب داري ماللاو فلألاب فرعملا امأ ,حيحصلا وه ءركنملا يف فالتحالا اذهو
 قافئالاب 8 ٍ 5

 ؛نيح ذنم كتيأر ام :لاقي «نامزلاو نيحلا لامعتسا لمعتسي ارهد نأ :امهل .افرع

 ءاسايق كارد 8 .تاعللا قال يرد ق فقوت' هي ةفيسرلاو نيد ره كتمو

 وهف :امايأ ملكي ال فلح ولو .لامعتسالا يف فالتخال هرارمتسا فرعي مل فرعلاو

 ؛ثالثلا وهو «عمجلا لقأ لوانتيف ءاركَتُم َركذ عْمَج مسا هنأل ؛مايأ ةثالث ىلع

 ىلع :الاقو .هنثم ةفينح يبأ دنع مايأ ةرشع ىلع وهف :مايألا هملكي ال فلح ولو

 ىلع :امهدنعو ؛هدنع رهشأ ةرشع ىلع وهف :روهشلا هملكي ال فلح ولو «عوبسألا
 ؛انرك ذ ام وهو ءدوهعملل ماللا نأ ؛ارهش رشع نا

 :كني ةفينح يبأ لوق ىلع قرف ال :لاق هنأ :اك# ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع رشب ةياور نع زارتحا :حيحصلا وه

 ىلع عقت ةفرعملا نأ :هيف لامعتسالا فالتخا نايبو :لامعتسالا ىف (ةيانعلا).رهدلا :هلوق نيبو ءارهد :هلوق نيب
 :هلوقب مهنع ىلاعت هللا ىكحو «عناصلا ركنأو ءرهدلاب :لاق نمل يرهد :لاقيو «نامزلاو نيحلا فالخب .دبألا

 ملكتملا دارم ىلع فقوي مل مسا اذهف "هللا وه رهدلا نإف رهدلا اوبست ال" :ُهو لاقو .كيدْمَدلا الإ اَنُكِلْهُي مَ

 [4755- 4548/5 ةيانعلا] .عرولاو ملعلا لامك نم الإ نوكي ال كلذ لثم ف فقوتلاو «قالطإلا دنع

 هيلع قلطني ام ىصقأ ىلإ فرصني عمجلا مسا ىلع لخد اذإ فيرعتلا فرح نأ لصألاو :خلإ ماللا نأل

 ىلإ مايأ ةعبرأو «مايأ ةثالث :فرعلا يف نولوقي سانلا نأل ؛ةرشعلا وهو د. ةفينح يبأ دنع عمجلا مسا
 ىضقأ ةرشعلا تناك املف ءءوي قفلأو: ءغوي ةئامو اع رشع دحأ :نولوقي كلذ دعب مث «مايأ ةرشع

 ىلع نيميلا عقي كثيح ءاسنلا جوزتي ال فلح اذإ ام فالخب «ةدارملا يه تناك ؛عمجلا ظفل هيلإ يهتني ام

 فرصني ءدوهعم ةمث ناك نإ ؛رظني امهدنعو .ءاسنلا مسا هيلإ يهتني ام ىضقأ ىلإ هفرص رذعتل ؛ةادحولا

 يفو «ةدارم تناكف ,عوبسألا مايأ سانلا فرع يف دوهعملا مايألا يفو ءرمعلا عيمج ىلإ فرصني الإو «هيلإ

 ؛نينسلاو عمجلا يف دوهعم الو ءارهش رشع انثا يهو «ةدارم تناكف «ةنسلا روهش دوهعملا روهشلا
 .ارهش رشع ئثاو عوبسألا يأ :انركذ ام [475/8 ةيانعلا] .رمعلا عيمج ىلإ هنيمب فرصنيف



 4 مالكلا يف نيميلا باب

 عمجلا ظفلب ركذي ام ىصقأ ىلإ فرصنيف ٌفرَعُم ٌعمج هنأ :هلو .اهيلع رودي هنأل
 ؛رمعلا ىلإ فرصني او ورباسلاو نينا يا ااا ارا اذك و ,.ةرشع كلذو

 ءايألاف عرج تنآف ريك امايأ ئتمدح 3ك :هدمعل | لاق رو هن وود دوهعم | هذ

 ةعبس :الاقو «مايألا مسا هلوانتي ام ٌرثكأ هنأل ” ةرشع هللظي ةفينح ىأ دنع ةريثكلا
 ةرشع | 2

 ؛مايأ ةعبس ىلإ نأ ينقل ةيسرافلاب نيميلا ناك ول :ليقو ,راركت اهيلع .داز انهن ؛مايا

 .عمجلا نود درفلا ظفلب اهيف ركذي هنأل

 لوأ نكلو ؛هيلع رودت اهنأل :لوقي نأ سايقلا ناكو ءرشع ٍنْنا ىلع رودت روهشلا نأل يأ :ليق :اهيلع رودي
 [؟ 717/4 ةيانبلا] ..لي ةفينح يبأ دنع يأ :هدنع [4 75/54 ةيانعلا] .يناثلا يف دارفإلابو ءلوألا يف روكذملاب
 يف باوجلا اذكو يعي نينسلاو .عمج رشع ىلع عقي عمجلا ملكي ال فلح اذإ عي :نيئدسلاو عمجا يف

 [؟1/8// ةيانبلا] .نينس رشع ىلع عقي نيئسلا ملكي ال فلح اذإ نعي «نيئسلا
 رشع دحأ :لاقي لب «مايأ :لاقي ال كلذ دعب نأل ؛مايألا مسا هيلع قلطني ام رثكأ يأ :خلإ رثكأ هنأل

 ارم نيك تمدخ رك :لوقي نأ لثم نعي :ةيسرافلاب نيميلا (ةيانعلا).موي فلأو «موي ةئامو ءاموي
 دادعألا عيمج ف لمعتسي انناسل يف نأل ؛قتعي نأ يغبني مايأ ةعبس مدخ اذإ ءيدازآ وت رايسب ياهزور

 [4757/14 ةيانعلا] .ةرشع ىلإ عملا ظفل ءاهتنا نم :ةيبرعلا يف 4 ةفينحوبأ لاق ام ءيجي الف ءزور ةظفل



 قاللطلاو ق حلا ىف نيميلا باب

 «تفقلط أاتيم ادلو تدل وف «قلاط تاق ءادلو تدلو ادإ :هتارمال لاق ٠ يه
 نكي

 ادلو نوكيف ىف دولوم دوج وملا نأ ؟ةارح تنأف ءادلو تدلو اذإ :هتمألا . لاق ادإ كلذكو

 هدلاو ةدعلا هب 2 يح (عرشلا ْق اذلاو ربتعيو «فرعلا ِى هب ىمسيو (ةميمح

 دلولاب 5

 تدلو ادإ :لاق و .دلولا ةدالو وهو ع رشلا ققحتف هل دلو أ ةقأاقا 2. ابق ةدعب
 - ايس

 .هللكي ةفينح لق دنع هدحو يحلا ى ع :ايب رخآ 2 ' هانم ادلب كيقلوقا قس ويف دادلو

 لجتتف انيب ام ىلع تيللا ةدالوب ققحت دق طرشلا نأل ؛امهنم دحاو قتعي ال :الاقر
 نأ ني ةفتنس نآلو .ءرطا ىو هةيرسلل لصف سيل تيلل قل ىلوج لانا يمي

 ةيمكح ةوق يهو ةءارح ةيرخلا ةئاننإ دعت هنأ ؛ةايحلا فصوب ديقم دلولا مسا قلطم

 ة ةنعيلا لأ تب تدب 3و ةريبخلا .كقلسإلا جلل يق بقت

 .ًاديقم حلصي ال هنأل ؛مألا ير قا ءازج فالخب 55 دلو بنو اذإ :لاق

 اذإ امك راصف (ةايحلا فص وب لكيقتيف
 وى

3 

 نم مهأ هماكحا ةؤرعم ناكل ءاعوقو رفكأ ام قلخلا نأ ؛هريغ ىلع بابلا اذه مدق :خ! نيميلا باب

 دولوم دوج وملا نب :هلوق ىلإ هب ةب انشأ :انيب انف /ةيادعلاو .تقتع ايم ادلوب تدلوف م عل هريغ

 دعب رادلا تلحدف «قلاط تنأف ءرادلا تلخد نإ :هتأرمال لاق ول امك" :عاوج ىلإ [؟:/6 ةيانبلا] . خخ!

 دلولا دجوي لو :خإ لاق اذإ امك [4/**4 ةيانعلا] .ءازج ىلإ ال :نيميلا لحنت اقدع تضقناو ءامابأ ام

 .ءازجلا ققحتي طرشلا ققحت اذإف «ةيناثلا ةدالولا دجوو «ىلوألا ةدالولا يف ىحلا

 [م ةيائبلا | . قدالطلا عقي ف ادلو تدلوف ؛قلاط تنأف ادلو تدلو نإ :هتآرمال هلوق 58 : قالطلا ءازج

 دقو «دلولا ةدالو الإ طرشلا نكي ملف ؛دلولا ةايح نع امهئانغتسال اديقم حلصي ال ءازجلا يأ :هنأل

 (ةيانبلا).هيف هريغ هكراشي ال :قباس درفل [4* 54/4 ةيانعلا| .تققحت



 6 قالطلاو قتعلا يف ىف نيميلا باب

 قبسلاو «نيلوألا يف ٍدرفتلا مادعنال ؛مهنم دحاو قتعي ملا :رح 11 اد نابع سرا جاف

 ؛ثلاثلا قتع رح وهف ةدحو هب عشنا كغ لاوأ :لاق لإو .ةيلوألا تمدعناف «ثلاثلا 2

 اذه ُْ قباس ثلاثلاو ,ةغل لاحلل "هدحو' نأل ؛ءارشلا ةلاح 5 ذرفتلا هب داري نأ
 ةدح ولاب

 رخآلا نأل ؛قتعي مل تاو ًادبع ىرتش ماف ءرح وهف هيرتش أ دبع مخ : لاق نإو .فصولا

 :تام مث ءادبع مث ادبع ىرتشا ولو .اقحأل نوكي الف هل قباس الو «قحال درفل مسا

 مقلي ةفينحح يبأ دنع هارتشا 6 ىقتعي و «ةيرخالاب فصتاف ؛قحال درف هنأل ؛رخخالا قتع عب

 ةيرخالا نأل ؛قيلقلا نها ربتعي يدع «تام موي ,قتعي :الاقو «لاملا عيمج نم ربتعي "يحس

 نع اققحتم ظرشلا ناكف «توملاب ققحتتي :كلذو ءهدعب هريغءءارش مدعب الإ تبثت 7

 ةيرخالاب هفاصتا امأف «فارعم توملا نأ شم ةقينح يبألو .هيلع رصتقيف «توملا
 ةيرح ةلل

 هب ثدهالثلا تاقلطلا قيلعت فدلالا اذه ىلعو اياكم تبثيف .ءارشلا تقو نمف

 ةهج نم ال «بارعإلا ةهج نم لاح هدحو نأل ؛رظن هيف :ةغل .ءارشلا ةلاح ف هدحو هنوك لاح يأ :ةدحو
 .ىرتشملا دبعلا ةيرخآ يأ :ثلثلا نم .ءارشلا يف دحوتلا يأ :فصولا اذه [4//1771”7 ةيانبلا] .ةغللا

 توم لا ليبق قتعيف «توملا نامز ىلع قتعلا رصتقيف يأ :هيلع رصتقيف (ةيانبلا).هريغ ءارش مدع يأ :كلذو
 تناك نكل «هيف ةيرخآلا ةفص تبثت لوألا دعب يناثلا ىرتشا امل هنأ :هريرقتو :خلإ توملا نأ (ةيانبلا).لصف الب
 ةيرخآلا ةفص ررقت انفرع ؛هريغ رتشي ملو تام اذإف ؛نقيتي مل ام هقتعب مكحي الف ؛هريغ ءارشب لوزي نأ ةيضرعب
 [؟7/7/7 ةيانبلا] .ءارشلا تقو نم ارحخآ ناك تقو ىلإ :ادنتسم [45/4 ةيانعلا] .تقولا كلذ نم قتعيف «هيلع

 ءامهدنع تام مث ةأرما مث «ةأرما جوزتف ءاثالث قلاط يهف اهجوزتأ ةأرما رخآ :لاق اذإ امك :خلإ قيلعت

 ؛جوزتلا تقو ىلإ ادنتسم عقي ةفينح يبأ دنعو .ثاريملا قحتست يح «توملا ىلع اروصقم قالطلا عقي
 ثرتف ءاراف جوزلا نوكي هب نإف «نئابلا قالطلا نايب نوكي نأ زاج ثالنلاب دييقتلا ةدئافو .هقحتست الف

 (ةيانبلا).رخآلا ظفلب وأ ةيرخآلا فصوب يأ :هب [575/4 ةيانعلا| .امهدنع ةأرملا



 قالطلاو قتعلا يف نيميلا باب 4

 وهف ةنالف ةدالوب ىرشب دبع لك :لاق نمو .همدعو ثراإلا نايرح يف رهظت هتدئافو

 .هجولا ةرشب ريغي ربخل مسا ةراشبلا نآلا لوألا قع :نيقرفتم ةثالث ةرشبفا هرح

 ؛اوقتع :اعم هورشب نإو «لوألا نم ققحتي امنإ اذهو فرعلاب اًراس هنوك طرتشيو
 :هنيكي ةرافك هب يوني هارتشاف ءرح وهف انالف تيرتشا نإ :لاق ولو .لكلا نم تققحت اهنأل

 نيرتشلا نإ و .هلط رقت ءارتلا امأف نيعبلا يهو «قتعلا ةلعب ةينلا نارق طرشلا نأ | مرحي م

 ءارشلا نأ * امهر شجر يعفاشلاو رفزل نتيوع «ءاندنع دأ زجأ :هديمع ةرافك نع يوني هابأ
 ةرافكلا نع ٠ مت

 هتلازإ قاتعإلاو ءكلملا تابثإ ءارشلا نأل اذهو ؛ةبارقلا يهف ةلعلا امأف «قتعلا طرش
 قتعلا ةلع

 نأ الإ هذلاو دلو يزخي نا ٠ نتاع هل وعل ؛قاتعإ بيرقلا ءارش نأ :انلو .ةافانم امهنيبو

 .هريغ طرتشي ال هنأل ؛اقاتعإ ءارشلا سفن لعج * "هقتعيف هّيرَتْسَيف اكو لمم هدحُي
 ثيدحلا 8

 نو ءرسي اميف لمعتسي فرعلا يف هنأ الإ رشلاب نوكي دقو ؛ريخلاب نوكي دقو :2! طرتشيو

 يهو «قتعلا ةلعب ريفكتلا ةين نارق ريفكتلا ةدهع نع جورخلا طرش يأ :طرشلا نأل (ةيانعلا).نزحلا
 بح اديفم نوكي الف «هتلع ال ؛قتعلا طرش وهو ءارشلا دنع دجو امنإو ,دجوي ملو هيف نحن اميف نيميلا
 «ةلعلا نع طرتشت ةينلا نأ نعي , :خ2! ءارشلا نأ (ةيانعلا).ةرافكلا نع هأزخجأ نيميلل ةنراقم ةينلا تناك ول

 | ا ا دنع ةينلا ديفت الف «ةبارقلا يه ةلعلا امنإ و ؛هتلع ال قتعلا طرش ءارشلاو

 :ةافانم هتلازإو «كلملا تابثإ نيب يأ :اههنيبو [؟77/8 ةيانبلا] .ةلغ ال اطرش ءارشلا نوك يأ :اذهو

 .اقاتعإ ءارشلا نوكي الف ءقتعلل ةلع ءارشلا نوكي فيكف

 حلاص 0 طوس وع ميسا يف ملسم هاور ٠0*[ 4/7 ةيارلا بصن] .يراخبلا الإ ةعامجلا هجرخأ *

 هي رتشسيف اك ولمع هدي .نآ 8( هدلا و دلو يك رح 5 0 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع ةيبأ نع

 [دلاولا قتع لضف باب ء١٠5٠ :مقرإ .هقتعيف



 3/ > 0 قالطلاو قتعلا يف نيميلا باب

 نأ :ةلأسملا هذه ئيعمو «هزجي مل:هدلو مأ ىرتشا ولو .هاورأف هاقس :هلوق ريظن راصف

 نيكي ةرافك نع ةرح تنأف كتيرتشا نإ :- حاكنلاب اهدلوتسا دق - ةمأل لوقي

 ةقحتسم اهتيرح نأل ؛ةرافكلا نع هيزجي الو ءطرشلا دوحول قتعت اهإف ءاهارتشا مث

 كتيرتشا نإ نقل لاق اذإ ام فالخب ؛هجو لك نم نيميلا ىلإ فاضت الف «داليتسالا
 همر نأل ؛اهارتشا اذإ اهنع هيزخي ثتيح («نيهع ةرافك نع ةرخ :تنأف

 تيوس ل وعلا 2 7 «نيميلا ى ةيرحلا 2 لتخت ملف ,ىرحخا ةهجج نإ :لاق .ةينلا اق لق | ! ةفاض ١ ا

 اهقح يف تدقعنا نيميلا األ زيلع :هكلم يف تناك ةيراج ىرستف ؛ةرح ىهف ةيراح

 ىلع ةيراج لك لوانتيف ءطرشلا اذه يف ةركنم ةيراحجلا نأل اذهو ؛كلملا اهتقداصمل

 :لوقي هنإف نظم رفزل اقالخ- «نيميلا هذا قتعت : مل اهارستف ةيراح ىرتشا نإو .دارفنالا

 :ةيبنحأل لاق اذإ امك راصف .كلملا ركذ هركذ ناكف «كلملا يف الإ حصي ال يرستلا

 نوكي الف :نامزب يحارتلا يضتقي وهو «ءافلاب ءارشلا ىلع قاتعإلا فطع :لاقي امع باوج :ا راصف

 :لاقي «برعلا مالك يف لوألاب اناث ياثلا ناك «ءءافلاب رخآ لعف ىلع فطع اذإ لعفلا نأ :ههحجوو .هسفن

 نم يهو :ةلأسملا ةذه (ةيانعلا).هريغب ال لعفلا كلذب يأ هاورأف هاقسو .هعبشأف همعطأو «هعجوأف هبرض

 [4//47/8 ةيانعلا] .هجو لك نم امي هتيرح قحتسي ام نيميلاب بحاولاو :نيميلا ىلإ (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا"لئاسم
 [؟ا/ه/74 ةيائبلا] .نيمب ةرافك نع يأ :اهنع

 ؛ءافخإلا وأ ؛عامجلا وهو ءرّسلا ىلإ ةبوسنم ةيلعف يهو ؛ةيرس تدذختا :تيرست ىععم :خإ تيرست نإ
 يرهد :رهدلا ىلإ ةبسنلا يف اولاق امك «ةبسنلا يف تريغت دق ةينبألا نأل ؛هئيس تمّض امإو ؛هرسي ناسنإلا نأل

 نيميلا هقح يف دقعنا ام لكو :[ةيراجلا هذه ىح يف يأ| :اهقح يف تدقعنا (ةيانعلا).رمعملل لادلا مضب
 (ةيانعلا).اهقح يف نيميلا داقعنال حيضوت :اذدهو [ 455/4 ةيانعلا| .ءازحلا هيلع بترتي هيف طرشلا دحو اذإ
 .ةرح يهف .يل ةكولمم تأطو نإ :لاق هنأكف :كلملا ركذ



 قالطلاو قتعلا يف نيميلا باب 5:

 ةرورض ًاروكذم ريصي كلملا نأ :انلو .اروكذم جورتلا ريصي رح يدبعف كتقلط نإ

 ,ةيرحخلا وهو «ءازحلا ةحص قح يف رهظي الف ءهردقب ردقتيف ءطرش وهو «يرستلا ةحص

 كتقلط نإ :اهل لاق ول يح «ءازجلا نود طرشلا قح يف رهاب اهإ قالطلا ةلأسم فو

 نيمو .اضلاسس ناز هلهف. ءاثالث' ىلظت 4/ «هنحلوب اهقلظو اههورنق الت قلاط. قاف

 ةقلطلا ةفاضإلا دوجول ؛هديبعو هورّيدُمو هدالوأ تاهمأ قتعت :رح يل كولمم لك :لاق
 كلللا نك ؛مهي وني نأ الإ هوبتاكم قتعي الو .اذيو ةبقر مههيف تباث كلملا ذإ ؛ءالؤه يف

 باب ءأ فالخب «ةبتاكملا ءطو هل لحي الو سكش ال اذهو علا لدي ثيبآث' ريغ
 نتاكملا يا

 3 نيروكذملا دحأ تابنإل . وأ" ةملك نأل ؛نييلوألا ف رايخلا 8 «ةريخألا تقلط .هذهو

 يدبعف كتقلطو ؛كتحكن نإ :لاق هنأكف ,حاكنلا ةعباتم نودب حصي ال قالطلا نأل او جورعتلا

 ةرورض ءاضتقالا قيرطب نكلو «كلملا ركذ هركذ نأ انملس :هريرقت :خ! كلملا نأ هجم

 ةناسلاو اعود ردقتو ةرورضلاب عفو اهو :«اطرش هتوقلل ىرسفلا ةحح

 نع باوج :خلإ ةلأسم يفو [4 40/4 ةيانعلا] .ءاضتقا تباثلا كلملا مزاول نم تسيل امنأل :ةيرحلا وهو

 اهيف تبث هنأل ؛كلذك هيقا رمألا ةروكذملا ةلأسملا نم تزكذا ام ةهريرقتاو «ةيدحأل لاق اذإ امك :هلوق

 لك يف نإ ثيح نم ءازجلا ةحص ىلإ ىدعتي الو «قالطلا وه يذلا طرشلا ةحص ةرورض حاكنلا كلم

 (ةيانعلا) .ءازحلا ةحص ىلإ ىدعتي الو ءطرشلا ةحصل طرشلا طرش تبث امهنم

 (ةيانعلا).لماك "يل" :هلوقب هسفن ىلإ ةفاضإلا يف ءالؤه نم دحاو لك نأ نعي :خإ ةفاضإلا دوجول

 (ةيانعلا).نوقتعيف "لك" ةملك تحت اولخد كلذك كلملا ناك اذإو :مهيف تباث

 [4 47/4 ةيانعلا] .هجو نود هججو نم ةكولمم بتاكملا ناكف :ةبتاكملا ءطو



 4 ظ قالطلاو قتعلا يف نيميلا باب

 يف ةكراشملل ٍفطعلا نأل ؛ةقلطملا ىلع ةئلاثلا فطع مث نييلوألا نيب اهلحدأ دقو

 لاق اذإ اذكو «هذهو قلاط امكادحإ :لاق اذإ امك راصف .هلحمب صتخيف ءمكحلا

 .انيب ال ؛نييلوألا يف رايخلا هلو «ريخألا قتع ءاذهو اذه وأ رح اذه :هديبعل

 نال ناكف نيلوألا ىدحإ نم ةقلطلا مكحلا لعو كحل لحمب فطعلا صتخي يأ :هحمب صتخيف
 ١ ب هب / ا, ةيانبلا| .قالطلا وه انه مكحلاو ءمكحلا 5 دلارتشالا يصتقت واولا نأ ؛اقلاط



 كلذ ريغو جوزتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب

 5 #2 ب د ع ات

 :ففلاحلا وه دقاعلا ناك ول اذهو هيلع قوقحلا تناك يح «دقاعلا نم دجُو دقعلا نأل 5 5 | 5 8 | مف 0 3 5 0 0 ' 5

 مكج هل تباثلا امنإو ءرمآلا نم دقعلا وهو ءطرشلا وه ام دجوي ملف هني ف ثنحي لا ع 5 5 : 0 نم - ع : 1 2

 دقعلا ىلوتي ال ناطلس اذ فلاحلا نوكي'وأ ءاديدشت هيف نأل ؛كلذ يوني نأ الإ ؛دقعلا

 9 . ير ا 5 5 50 1 1 : 2

 (هيسفن ىلإ هفيضي الإ ادذهو ءربعمو «ريفس اده ى ليك ولا نال ؟تنح- :قفللذب لك وف

 لاق ولو هيا نأ «ررسالا ىلإ عجرت وقحو ءرمآلا ىلإ لب هب ولكنا 4 نأ تينع :لاق ولو .هيلإ ال ءربآلا لإ مح ىادقعلا قوقحو آلا ىلا

 جحلا يف نيميلا ىلإ ةبسنلاب اعوقو رثكأ ءايشألا هذه يف نامبألا ف تافرصتلا تناك املو :! نيميلا باب
 قواللطلا نم يأ *كلذ ريغو (ةيانبلا).خلإ جحلا ف 3يلا باب ىلع بابلا اذه مدق ,موصلاو ةالصلاو

 |[. ةيانبلا| .كلذب هريغ رمأف .«برضي الو :«قتعي الو ؛قلطي ال :لاق اذإ امك ؛برضلاو قاتعلاو

 دنع ثنحلا مدع نوكلو يأ :اذهو .ايرتشم ناك اذإ هضبقو ءاعئاب ناك اذإ عيبملا ميلست لثم :هيلع قوقحلا

 كلذ لعف نم لكوف :هلوقب لضتم ءانثتسا :يوني نأ الإ [؟/4/١8 ةيانبلا].فلاحلا ريغ نم دقعلا دوجو
 هرشاب اذإ نعي :خ ! فلاحلا نوكي وأ (ةيانعلا).ثنحي ذئنيحف ءاضنا ةريغ دأب ل47 قولا نأ كندي م

 لعفو ؛ةريغ رمآ اًهلف ريغلاب رمألا هداتعم و ,هداتعم وه امع هسفن عنم نيميلا نم هدوصقم نأ ؟ ثنخح رومأملا

 |[: 4 ةنانعلا] .ةعرمج هنم عيبلا دوج ول هيأ فاح ةسفنب ةلعف ول كلذ عمو عثيتح رومأملا

 ؛لكوملا وهو رمآلا ىلإ هفيضي لب يأ :رمألا ىلإ (ةيانبلا).هيف لكو ام ليكولا فيضي ال يأ :هفيضي ال

 عوقوو «جوزتلا يف رهمل بوجو يهو :دقعلا قوقحو [5/85/7 ةيانبلا] .هسفنب هلعف لكؤملا نأك راصف

 (ةيانبلا».قاتعإلاو قيلطتلاو جورتلا ظفلب يأ :هب ملكتأ ال نأ (ةيانبلا).قاتعلا عوقوو «قالطلا



 هأ قالطلاو قتعلا يف نيميلا باب

 هل كلاملا نأل ؛هنيمب يف ثنحي :لعفف ف رث ها هئاش حبذي ال وأ .هدبع برضي ال

 لعجيف ءرمالا لي ةطسنار هن مث دريت هونت كلطسيف هناا يو .هدبع برض ةيالو

 كلذ ىلوتأ ال نأ تينع :لاق ولو ءرومأملا ىلإ عجرت هل قوقح ال ذإ ءارشابم وه
 0 ظ

 قالطلا نأ :قرفلا هجوو .ةريغو قالطلا ن و .ءاضقلا ىف ونيك يسن

 هب ملكتلا لثم كلذب رمألاو «اهيلع قاللطلا عوقو ىلإ يضفي ب مالكب ًاملكت الإ سيل
 قالطلا

 هل ةنابذ نيديف ,ماعلا ف ًّصوصخلا ىون دمف «هب ملكتلا ىون اذإف ءاهمظتني ظفللاو

 ءازاحم هبسستلاب رمالا ىلإ ةنيسنلاو «هرثأب تلا انآ .ءاضق

 برضي ال فلح نمو ءايسقو هارد قل ف «ةقيقحلا ىون دقف .هسفنب لعفلا ىون اذإف
 فلاحلا

 :هيلإ ةدئاغ.دلولا برض ةعفنم نأل ؛هنيكي ف ثنحي مل :هبرضف ءاناسنتإ رمأف ءهّدلو

 ىون هنأل ؛ةنايد قدصي هنأل :ةصاخ هلوقب ديقو ءرهاظلا فالح هنأل ؛ءاضقلا يف قدصي مل يأ :نيدي مم

 (ةيانبلا).خلإ قرفلا هجوو :نئملا يف هلوق هب دارأ :ىنعملا ىلإ (ةيانبلا).ةينلا تحصف ءظفللا هلمتحي ائيش

 ةيالو ال هنأل ؛ثنحي مل رومأملا هبرضف هبرض ىلع فلح دقو ءرح برضب هريغ رمأ ول هنأ ىلإ حولي :خلإ ةيالو هل
 (ةيانبلا).ةاشلا حبذ وأ دبعلا برض يأ :كلذ [4 45/4 ةيانعلا] .هيف هرمأ ربتعي الف ؛هيلع هل

 هنأ :هلصاحو «ريشنس :هلوقب دوعوملا قرفلا وه :خ ! قرفلا هجوو .كانه ءاضقلا يف قدصي ال ثيح :ةريغو
 ةقيقحلا ىون اذإو هيلع فيفخت هيفو ءرهاظلا فالخ هنأل ؛ءاضق ال ةنايد قدصي مومعلا ف صوصخلا ىون اذإ

 اذإف «ةين ريغب هتقيقح ىلإ فرصي مالكلا نأل ؛هيلع فيفخت كلذ يف ناك نإو «ةنايدو ءاضق قدص ةلمعتسملا

 (ةيانبلا).حاكنلاو قاتعلاو قالطلاب يأ :ثللدب [4 45/4 ةيانعلا| .ىلوأ اهيلإ فرصلا ناك «ةينلا تدجو

 ناسلك لوسرلا ناسلو ؛لوسرلاك رومأملا نأل ؛كلذب رمألاو ؛كلذب ملكتلا مظتني يأ :اهمظتني ظفللاو

 [؟/7// ةيانبلا] .هسفنب قطنلاك هناسلب قطنلا نوكيف «عامجإلاب لسرملا



 قالطلاو قتعلا يف يف نيميلا باب هو

 ةعفنم نأل ؛دبعلا برضب رمألا فالخب ءرمآلا ىلإ هلعف ْبَسْنُي ملف ءفقثتلاو بدأتلا وهو

 ؛قلاط هتأرماف «بوثلا اذه كل تعب نإ :هريغل ل اق نمو .هيلإ لعفلا فاضيف ؛ه رمأب رامتثالا
 رمآلا ىأ رمآلا ي 1

 ماللا ىلا مج نأل ؛ثنحي م :ملعي ملو ؛هعابف فلاحلا بايث يف هّبوُث هيلع فولحلا يا

 ةباينلا هيف ىرحي عيبلا ذإ .؛هرمأب هلعفي نأب كلذو هب هصاصتخا يضتقيف ؛عيبلا ىلع لخد
 هيلع فف ىلحملا عيبلا يأ ةيلع بكاواتكاب , اعفلا يأ

 هل اكولمم ابوث عاب اذ فقع قيس قل نأ عسب نإ :لاق اذإ ام فالخب سب مو

 4 نيعلا و6 لخد ماللا فرح نأل ؛ملعي م وأ كلذب ملع «هرمأ ريغب وأ هرمأب ناك ءاوس

 با وثْلا فا

 ةغايصلا هريثقلو هَل اك ولم نوكي نأب كلذو هي صاصتخالا يصتغيف (هيلإ برقأ هنأل
 هيلع ف ولحناب ماللا فرخ

 هنأل ؛مالغلا برضو «برشلاو لكألا فالخب «ةباينلا هيف يرجي ام لكو :ةطاينملاو

 هّنعب نإ رح دبعلا اذه :لاق نمو .نيهجولا يف هيف مكحلا قرتفي الف «ةباينلا لمتحي ال

 .ءازنملا لزنيف ؛مئاق هيف كلملاو ؛عيبلا وهو «طرشلا دوجول ؛قتع :رايخلاب هنأ ىلع هعابف
 (ةيانبلا).هيلع فولحماب صاصتخالا يأ :كلذو (ةيانبلا).ىوتساف هتيوس يأ فقثتف حمرلا تفقث :لاقي :فقثتلاو

 امك :دبعلا امإ مالغلاب دارملاو :هالغلا برضو ١/5/4[ ةيانبلا].ةقدصلاو ةبغلاو ةباتكلا وحن :ةباينلا هيف يرجي

 برض نأل ؛باوصلا وه اذهو «"ةيريهظلا دئاوفلا" يف هركذ امك :دلولا امإو ءناحح يضاقل "ريغصلا عماجلا"يف هركذ

 [ 4 57/5 ةيانعلا] .هيلإ دوعت ةعفنملا نأل ؛ثنح هبرضب هريغ رمأف ؛هدبع برضي ال فلح ول اذهلو «ةباينلا لمتحي دبعلا

 ناك ءاوس «هلعف اذإ ثنحي لب :ةباينلا لمتحي ال (ةيانبلا).ةثالثلا ءايشألا هذه نم دحاو لك نأل يأ :هنأل

 همدعو رمألا نوكيف :لعافلا ريغ ىلإ هلاقتنا نكي مل ةباينلا لمتحي مل اذإ لعفلا نأل ؛هرمأ ريغب وأ «هرمأب

 [ 447/4 ةيانعلا] .ءاغلإلا نع مالكلل ًانوص ؛نيعلا ضاستال ماللا نوكي نأ نيعتف ءءاوس

 مالغلا برضو برشلاو لكألاك ةباينلا هيف يرجي ال اميف ثنحلا مكح قرتفي ال يأ :مكحلا قرتفي الف

 دبعلا لاوزل قتعي ال اتاب عيبلا ناك اذإو :قتع [7587/4 ةيانبلا] .رخأ وأ ماللا مدق اذإ ٍنيعي نيهجولا يف
 [4 417/4 ةيانعلا] .قافتالاب هكلم نع عيبملا جورح عنمي هرايخ نأل :مئاق هيف كلملاو .عيبلا دعب هكلم نع



 نوم 2 قالطلاو قتعلا يف نيميلا باب

 نأل ؛اضيأ قتعي :رايخلاب هنأ ىلع هارتشاف ءرح- وهف هتيرتشا نإ :يرتشملا لاق ول كلذكو

 ؛هلصأ ىلع اذكو ؛رهاظ امهلصأ ىلع اذهو «هيف مئاق كلملاو ءارشلا وهو «ققحم دق طرشلا
 مايق دبعلا

 ذه اذكف «هيلع ًاقبإس كلما تبث دي ّقتعلا رج ولو ءرجتماك قلعملاو ةهقيلعتب . وتعلا اذه نأل

 ؛هتأرما تقلط رف "ل ريق نقف ارك ةناقاونح ١ "1 «دبعلا اله عبأ م لإ :لاق نمو

 تجوزت :اهجوزل ةأرملا تلاق اذإو .عيبلا ةيلحم تاوفل ؛عيبلا مدع وهو «ققحت دق طرشلا نأل

 هلم فسوي يأ نعو .ءاضقلا يف هتفلح يلا هذه تقلط ؛نالث قلاط يب ةأرما لك :لاقف ءىلع

 قاللطب وهو .اهؤاضرإ ةضرع نألو هيلع قبطنيف :اباوح هدج رخخأ هنأل طق ال اق

 جورلا يأ

 «باوجلا فرح ىلع داز لقو ؛مالكلا مومع :رهاظلا هجوو .هب ديقتيف ءاهريغ
 ها ...٠ ككل

 كلملا توبث عنمبي ال يرتشملا رايح نأل نيا مين طم همسي دنيوي نأ لص أ ىلع يأ :امهلصأ ىلع

 .رايخلاب ءارشلا دعب :رجن ولو (ةيانبلا).قتعي نعي كح ةفينح يبأ لصأ يأ :هلصأ (ةيانبلا).امهدنع يرتشملا
 اذإ هعيب زوجي ربدملا نأل ؛نايب نم دبالف ةمألاو ريبدتلا يف امأو ءرهاظ دبعلا قاتعإ يف اذهو :عيبلا ةيلحم

 ربدملا يف مالكلا نأ كلذو ؛برحلا رادب قاحللا دعب ىيستف «دترت نأ زوجي ةمألاو «هعيب زاوحب ىضاقلا ىضق

 امه ءاضقلا ىلع مدقي ال ىضاقلا نأ رهاظلاف مدقأ نإف ؛هيلع مدقيال ملسملا نأ رهاظلاف .اربدم مادام

 افلاخم هعيبب ءاضقلا زاوج ىلع ءانب ةيلحملا تاوف مدع ناكف .ثدخي ام مدع لصألاف كلذ عمو ءزوخي ال

 قيلعتلا يف هتأرما قلطت ال : لاق نم انخياشم نم نإف ةمألا امأو .اريثعم- قوتك ةلق-ءاهنكو لك نم رغاذظلل

 ؛كلملا اذه رابتعاب عيبلا ىلع هنيمي دقع امنإ هنأل ؛قلطت امنأ حيحصلاو .لامتحالا اذه رابتعاب اهعيب مدعب

 [4 45/85 ةيانعلا] .ريبدتلاو قاتعإلاب كلملا كلذ ىهتنا دقو

 ؛لاؤسلا ىلع باوجملا قبطنيف يأ هيلع قبطنيف «ةأرملا مالكل اباوج مالكلا جرخأ يأ هجرحأ جوزلا نأل يأ :هنأل
 ةفلحملا نوكيف احاصفا توكي امك ةلالد نوكي دق ءانقتسالاو ءاثالث قلاط اهتجوزت كريغ يل ةأرما لك :لاق هنأكف

 "؟ ونسب ةيانبلا| .اهسفن قالطب اي :اهريغ (ةيانبلا). اهريغ ىلإ قاللطلا تف رصنيف ةلذلد ظفللا مومع نم هادعنم

 هيل ملل :قلاط يهف «تلعف نإ :لاقل قباطملا باوجلا دارأ ول هنأل ؛هلضأ يأ :باوجلا فرح ىلغ

 [ع ٠ / ةيانعلا | . اثدتبم ناكف ب ببسلا صوصخ نود ظفللا مومعب لمعيف ؛مومعلا هدارم نأ ىلع لد لك
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 عمو «عرشلا هلحأ اميف هيلع تضرتعا نيح اهشاحيإ هضرغ نوكي دقو ءائدتبم لعجيف
 )1 مالكلل فلاحا

 .ماعلا صيصخت هنأل ؛ءاضق ال ةنايد ْقَّدّصُي اهريغ ىون نإو ءاديقم حلصي ال ددرتلا
 ش ةقلخملا يأ 1

 (ةيانبلا).اهراكنإ يأ ةأرملا شاحيإ يأ :اهشاحيإ .اهؤاضرإ ضرغلا نأب :هلوق نع باوج :نوكي دقو

 اهئاضرإل اديقم حلصي ال ءاهشاحيإ نوكي لا نيبو ءاهؤاضرإ هضرغ نوكي لا نيب عي :ددرتلا عمو

 [؟/4// ةيانبلا] .اهريغ قالطب



 2 :ىلاعت هللا تيب ىلإ يشملا ىلع :-اهريغ يف وأ ةبعكلا يف وهو -لاق نمو :لاق

 :سايقلا يفو ءامد قارهأو ءبكر ءاش نإو ءايشام ةرمع وأ ؛ةجح هيلعف «ةبعكلا ىلإ وأ
 ّظ

 روثأم انبهلمو .لصألا يف ةدوصقم الو ةبحاو ٍةَبْرَقِب سيل ام مرتلا هنأل ؛ءيش همزلي ال
 ذنلا اذه

 ىلع :لاق اذإ امك راصف ظفللا اذهي ةرمعلاو جحلا باجيإ اوفراعت سانلا نألو * هذ ىلع نع

 .كسانملا يف هانركذ دقو ءامد قارهأو ءبكر ءاش نإو ءايشام همزليف ءايشام تبيبلا ةرايز

 ءاهريغ ىلع مدقم اهركذو «تادابعلا ركذ اذه يف نأل «هريغو سبللا باب ىلع بابلا اذه مدق :خلإ باب
 (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف كلي دمحم يأ :لاق 45٠0/4[ ةيانعلا].كلذ عوقو ةرثكل ؛مدقت امع رخأت امنإو

 تافرع ىلإ جرخيو .مرحلا نم مرحي ؛جحلا راتحاو ءامي ناك نإو «رهاظف ةكمب نكي مل نإف :ّلإ ةجح هيلعف

 هنأ كني دمحم ركذي لو «ةرمعلاب مرخيو ميعنتلا ىلإ جرن «ةرمغلا رابعا نإو «ةاش همزل بكر نإف ءايشام
 ىلإ حاورلا تقو بكري نأ هل زاج :مهضعب لاق هيف خياشملا فلتخا دقو .ابكار وأ ءايشام ميعنتلا ىلإ جرخي
 تقو يشمي :مهضعب لاقو ؛عوحرلا تقو هيلإ' يشملا امنإو هللا تيب ىلإ يشم سيل هيلإ حاورلا نأل ؛ميعنتلا

 45٠/4[ ةيانعلا] .هللا تيب ىلإ ًايشم ناكف ءمارحإلل هيلإ حاورلا نأل ؛ًاضيأ حاورلا
 ءرخآ ءيش هنم دوصقملا نأل ؛هتاذل نعي لصألا يف ةدوصقم الو «حابم رمأ يشملا نأل :خ! مزتلا هنأل

 [48 ٠/4 ةياتعلا] .فرعلاو رثألاب ءانكرت نكل كلطاب هب رذنلا نوكي نأ سايقلا ناكف هيسفن آل
 اذهلو ءببسملا ةدارإو ببسلا ركذ باب نم زاحملا قيرطب رذنلا اذهبي ةرمعلا وأ جحلا باجيإو :خإ اوف راعت

 يشملا ىلع :هلوقب يأ :ظفللا اذمي 43١1/4[ ةيانعلا] .اهريغ يف وأ ةبعكلا يف رذانلا نوكي نأ نيب قرفي.م

 ظ (ةيانبلا) .ةبعكلا ىلإ وأ هللا تيب ىلإ

 نارمع نع نسحلا نع ريظنش نب ريثك نع "كردتسملا" يف مكاحلا ىورو [05/* ةيارلا بصن] .بيرغ *
 ايشام جحي نأ لجرلا رذني نأ ةلثملا نإ :لاقو «ةلثملا نع اناهغو ةقدصلاب انرمأ الإ 325 انبطخ ام :لاق نيصح نب

 [روذنلارخخآ :*.5/4 ].هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو «بكريلو ايده دهيلف ايشام جحي نأ رذن نمف



 موصلاو ةالصلاو ج
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 ١ جحلا ءازتلا نأل ؛هيلع ءيش الف «ىلاعت هللا تيب ىلإ باهذلا وأ ءجورخملا يلعع :ل اق ولو

 ةورملاو افصلا ىلإ وأ مرحلا لإ يشلا يلع :ل لاق ولو .فراعتم ريغ ظفللا اذهب ةرمعلاو

 يلع :هلوق لف 9 الح دمحمو فسويوبأ لاقو .هلشع يتلو ةفينح يبأ دنع اذهو ؛هيلع ءيش الف

 اذنه ىلع وهف مارخلا دكحملا نإ :لاق ولو (ةرمع وأ هجح مرخلا ىلإ يشملا

 لماش مارحلا دجسملا اذكو «لاصتالاب تيبلا ىلع لماش مرحلا نأ :اممل .فالتخالا

 :هلو .هنع نالصفنم امهنأِل ؛ةورملاو افصلا فال .هركذك ةركذ راصف ةكلا ا

 .ظفللا ةقيقح رابتعاب هباجيإ نكمب الو ,فاراعتم ريغ ةرابعلا هذك مارحأإلا مازتلا نأ

 كادهاش دهشو ,تججح 'لاقف ءماعلا جحأ مل لإ رح ىدبع :لاق نمو .الصأ عنتماف

 ادلع فتس وي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ةديغ قتعي ! مل :ةفوكلاب ماعلا ىحض هنأ ىلع .

 نمو «ةيحضتلا وهو ,مولعم رمأ ىلع تماق ةداهش هذه نأل ؛قتعي :هقلي دمحم لاقو

 ةداهشلا يأ اهنم دوصقملا نأل ؛يفنلا ىلع تماق هنأ :امهلو .طرشلا ققحتيف «جحلا ءافتثا هترورض نه دصاقلا نأل ؟ رقنلا .لع.عساف اهفأ ةامطو .ظرشلا ققحفف عسل ءاقتلا ةقاوؤربل
 جح . هنأ اودهش اذإ امك راصف ءا بلاطم اي هزل ؛ةيحضتلا تابثإ ١ ,جحلا يفن

 ةفيدخ يبأ نيب روكذملا :فالعخالا يأ :فالعدخالا اذه (ةيائعلا).سايقلا ىلع ايفا ناكف :فاراعتم ريغ

 ركذك «مارحلا دجسملا وأ مرحلا نم دحاو لك ركذ راص يأ :خلإ هركذ راصف (ةيانبلا). بج هيبحاصو

 ؛هنع نالصفنم امه لب ؛تيبلا ىلع نيلماشب اسيل اممنأ نعي «تيبلا نع يأ :هنع ناللصفنم (ةيانبلا).تيبلا

 (ةيانبلا».بوجولا مدع وهو «سايقلاب لمعيف :فرراعتم ريغ [؟8 4/4 ةيانبلا).هركذك امهركذ نكي ملف
 ىلع ةلالدلا تفتنا املو «فتنم انفيآ فارعللو مهل عضوي ملا ظفللا نأل ؛يشملا ظفل يأ :ظفللا ةقيقح

 [!؟ة ةيانبلا | .ءيش مزلي الف الصأ أ باجيإلا عنتماف اقارو ةقيقح باجياإلا

 (ةيانبلا) .ةداهشلا كلت اذكف «لبقت ال ةداهشلا هذه نإف :اودهش اذإ



 يفنو «يفن نيب ويك ذل هنكلو هب دهاشلا ملع طيحي امث يفنلا اذه نأ رمألا ةياغ

 فلح ولو .برقتلا دصق ىلع تارطفملا نع كاسمإلا وه موصلا ذإ ؛طرشلا دوحجول

 ماتلا عوصلا هب داري هنأل ؟؛ثنخحي الل : رطفأ 3 ةعاس ماصف ةاهون و أ ءاموي موصيب ال

 فلح ولو .هب ةدملا ريدقت يف حيرص مويلاو مويلا رخآ خللا 4 .كلذو ءاعرش ربتعم ا

 :سايقلاو «ثنح :عطق مث كلذ عم دجس نإو «ثنحي م .مكرو ًارقو ماقق ؛ «يلصي ال

 ةرابع ةالصلا نأ :ناسحتسالا هجو .موصلا يف عورشلاب ًارابتعا ؛حاتتفالاب ثنحي نأ

 نكر هنأل ؛موصلا فالخب «ةالص ىمسي ال اهعيمجب ِتأي مل امف «ةفلتخملا ناكرألا نع
 ثنحي ال :ةالص ىلصي ال فلح ولو . يناثلا عزا ف ررختلاو ,كاسمإإلا وهو ىدحاو

 .ءاريتبلا نع ىهنلل ناتعكر اهلقأو ءاعرش ةربتعملا ةالصلا هب داري هنأل ؛نيتعكر لصي مل ام

 ناكف ؛عورشلا درجمب ثنحي موصلا يف نإف :موصلا يف (ةيانبلا».عامجلاو برشلاو لكألا وهو :تارطفملا
 [5531/// ةيانبلا] .ةالصلا حتتفا نيح ًايلصم هيمسي هيلإ رظانلا نأ ىرت الأ ءكلذك انه نوكي نأ يغبني
 ءاريتبلا ثيدح ركذ دق :ءاريتبلا نع (ةيائبلال.دوجسلاو عوكرلاو مايقلاو ريبكتلا نم :ةفلتخملا ناكرألا

 ىف 2و هللا لوسر نأ" :"ديهمتلا باتك" يف ربلا دبع نبا هحرتحأو ءرتولا ةالص باب يف ةالضلا باتك يف
 «رتبألا قنينات ءارتبلا ريغصت ءاريتبلا : : "برغملا" بحاص لاقو .امي رتوي ةدحاو لحرلا يلصي نأ 5 "ءاريتبلا نع

 [؟ 3317/4. ةيانبلا] .صقانلا نع ةرابع لعج مث ءبنذلا عوطقم لصألا يف وهو



 كلذ ريغو :ىلحملاو بايثلا سبل يف نيميلا باب
 هتجسنف هتلزغف ءانطق ىرتش ل ا كل زغ نوف تسيل نإ :هتأرمال لاق عرمعو

 نطق نم لزغت ىح يدهي نا هيلع سيل :الاقو .هلد ةفينح يبا دنع يده وهف :هسبلف
 هتأرما يأ

 نأ ءامخ دافي دهن الا مسا هلأ هك ليلا :يدهحلا عمو ؛ءفلح موي هكلم

 لزغو سبللا نأل ؛دحوب ملو هكنلللا هيببيع 5 افاضن و أ ؛كلملا يف حصي امنإ رذنلا

 داتعملاو ءجوزلا نطق نم نوكي ةداع ةأرملا لزغ نأ :هلو .هكلم بايسأ نم اسيل ةأرملا

 ؛رذنلا تقو هل كولمث نطق نم تلزغ اذإ ثنحي اذهو ههكللا ةببس قلل ,دارملا وه

 ف مغ :ةضف متاح سبلف :ايلطع .سيلبال فلاح نمو اوكا رعي نطقلا نأ

 ريك بتايللا سبل نيب نآل انإ لتقلاو برضلا يف نيميلا ىلع هريغو بايثلا سبل نيمي مدق :خ! نيميلا باب

 [455/4 ةيانعلا] .لتقلاو برضلا فالخب ءامدعو ادوجو عورشم هب نيميلا نأل امإو ءادوجو هنم

 ةقدص يأ :يده (ةياببلا) ريرش ىلع سلخي آلو را ىلع سلجي ال نأ ىلع فلحلا لثم :كلذ ريغو
 (ةيانبلا)."مدآ نبا كلع ال اميف رذن ال" :ةَتِلَع هلوقل :كلملا يف (ةيانبلا).ةكم ءارقف ىلع هب قدصتأ

 [559/7 ةيانبلا] .فلحلا دعب يرتشملا نطقلا قح يف نيميلا حصي الف :خلإ بابسأ نم اسيل

 لزغلا يأ ءببس كلذو ؛هكلمأس نطق نم وأ ءنيطق نم :لاق هنأك راصف نعي ناعبألا ف :دارملا وه داتعملاو

 كلذو :هلوقل حاضيإ اذه :هلوقو ؛جورلا كلم نم يعي «هتلزغ امل جوزلا كلل ببس جوزلا نطق نم
 اهزغ جوزلا كلمي نأل ءاببس كلذ قا قلما تقو جوزلل كولمم نطق نم تلزغ اذإ اهنأ نيعي هكلمل ببس

 .«فرعلا يف هتلزغ امل ؛جوزلا كلمل ببس ةأرملا لزغ نأ رابتعاب الإ كاذ امو «كانه روكذم. سيل نطقلا نأ عم

 [4//581 :ةيانعلا]. نكي مل وأ فلحلا تقو اكولمم نطقلا نوكي نأ نيب قرفي ال فعل
 ءرهوج وأ ؛ةةضف وأ ءبهذ نم ءاسنلا هب ىلحتي ام وهو «ماللا نوكسو ءاحلا رسكي :ايلح سبلي ال

 ؛لاجرلا ىلع. مرحلا ايلح ناك ول هنأل لي سيل ةضف نم متاخلا نأ ىلع لاحرلل هلامعتسا ةحابإب:لدتساو
 نكي مل هريغل وأ (متخلا دصقل مه ةضفلاب متحتلا زاحج املو .لاجرلا ىلع مارح ةضفلاو بهذلاب نيرتلا نأ

 [48 ا ةيانملا] اسنيم ناكقل ءايلح هقول ىف انفاق كاك“ وأ ءايلح



 54 كلذ ريغو :يلُخلاو بايثلا سبل يف نيميلا باب

 دصقل هب متختلاو «لاجرلل هلامعتسا حيبأ ىح ءاعرش الو افرع يلحب سيل هنأل

 سبل ولو .لاحرلل هلامعتسا لحي ال اذهو :ىلح هنأل ؛ةدح :بهذ نم ناك نإو ءمتتا

 ةقيقح ىلح هنأل ؛ثدخي :الاقو يلم ةفينح ىبأ دنع ثنحي ال مرت ريع واوا د

 لا تارقلا ادب يح عع

 هب يلحتلا نأ ؛امهلوقب ميو «كامز و ' تتدو فهلا اذه :ليقو «فرعلا
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 عبت هنأل ؛ثنح :ماَرِق هقوفو هيلع مانف ءشارف ىلع ماني ال فلح نمو .داتعم دارفنالا
 لثم نأل ؛غفسحي ال :هيلع مانف ءرخخأ شارف هقوف لعج نإو هيلع امئان دعيف «شارفلل

 ؛ضرألا ىلع سلجي ال فلح ولو .لوألا نع ةبسنلا عطقف هل اعبت نوكي ال ءيشلا
 قالت, ءنطرألا ىلع ًايبلاح سس الادتأل ؛عيتا ل يضيع ولأ لئاني ىلغ سلف
 .الئاح ربتعي الف هل عبت هنأل ؛هسابل ضرألا نيبو هنيب لاخ اذإ ام

 (ةيانعلا).نكي مل وأ ء«صف هيف ناك ءاوس ناك ام فيك نعي :ثدح (ةيانبلا).ةنيزلا لحأل ال نعي :متخلا دصقل

 (ةيانعلا) .رهاوجلاب عصرم جات :لاقي بيكرتلا عيصرتلاو :عصرم ريغ (ةيانعلا).ةدالقلا وه رسكلاب :دقع

 رواَسأ نم اهي نوحي :ىلاعت هلوقو هَنوُسَْْت يح ُهْنِم اوُجٍرْخَمْستَو :ىلاعت هلوق هب ديري :نآرقلا يف
 ظ [4//40 ةيانعلا] . َنْوَلَحُيإَ» :ىلاعت هلوقل ًاريسفت هلعجي ًايلح ؤلؤللا لعج اوُنْوَُو بهذ رم
 هب ديري :شارف ىلع (ةيانبلا) .هنامز ْق هدحو هب ىلحتي ال هنأل ؛ناهربو ةجح ال 1 رصع فالاديخا

 هتقيقح ىلع ناك ول هنإف ؛ثنحي ال هيلع مانف رخآ اشارف هقوف لعج نإو :هلوق ليلدب هنيعب شارف ىلع
 .ثنح هسابل ىلع سلحف :هسابل [454/4 ةيانعلا].شارف ىلع مان هنأل ؛اضيأ ةروصلا هذه يف ثنحل اركنم

 ىلع هحرطو «هبايث عزن ول هنأ ىلإ ريشي 101/4 ةيانبلا] .فلاحلل عبت فلاحلا سابل نأل يأ :هل عبت هنأل
 .ريصحلاو طاسبلا ةلزنمب. راصف «هل اعبت هبوث قبي مل ذئتيح هنأل ؛ثنحي مل هيلع سلحو «ضرألا



 هنأل ؛ثنح :ريصح وأ «طاسب هقوف ريرس ىلع سلجف «ريرس ىلع سلجي ال فلح نإو

 هقوف لعج ادإ ام فدلاغ «كللذك ةداعلا 5 ريرسلا ىلع يولخاو هيلع انلاعع دعي

 .ملعأ هللاو هنع ةبسنلا عصقن ؛لوألا لثم هنأل ؛رخآ اريرس
 َك هلا يأ ! رخخألا ي

 اعبات هودعيفا ءاظاسي ريرسلا قوق. ناك قإو «ورسلا ىلع ريمألا نمل :تولوقي مغآ ىرت الا :كللذك

 .كنوي الق ربعألا ىلع سلف و ةرخأ اريرس | ةيانبلا] .ريرسلل



 هريغو برضلاو لتقلا ف نيميلا باب
 برضلا نأل ؛ةايحلا ىلع وهف هبرضف تامف ءرح يدبعف كتبرض نإ :رخآل لاق نمو

 هيف عضوت ربقلا يف ُبذَعُي نمو «تيملا يف ققحتي ال ماليإلاو ,ندبلاب لصتي ملم لعفل مسا
 ةوسكلا هنمو «قالطإلا دنع كيلمتلا هب داري هنأل ؛ةوسكلا كلذكو ,ةماعلا لوق يف ةايحلا

 فرصني :ةيسرافلاب ليقو ءرتسلا هب يوني نأ الإ ققحتي ال تيملا نم وهو «ةرافكلا يف

 ,هيفاني توملاو «ٌماهفإلا مالكلا نم دوصقملا نأل ؛لوحدلاو مالكلا اذكو .سبللا ىلإ

 لسغلا ريغلاب ديري :هريغو (ةيانعلا).مدقتملا بابلا يف ةبسانملا هجو ركذ مدقت دق :خلإ نيميلا باب
 (ةيانبلا).ثنحي ال هبرضو تام ولف ءايح بطاخملا نوك ىلع فلح يأ :ةايحلا ىلع (ةيانعلا).ةوسكلاو

 يف تيملا باذعب لكشي "تيملا يف ققحتي ال ماليإلا" :مكلوق لاقي امع باوج :خلإ بذعي نمو
 ةايحلا ال ملأتي ام ردقب ةايحلا هيف عضوت :ليقف ءاوفلتحا مث :ةايحلا هيف عضوت 45١/4[ ةيانعلا] .ربقلا

 [037/4 ةيائبلا] .هجو لك نم ةايحلا هيف عضوت :ليقو «ةقلطملا
 مُنِإف -يحلاصلا نيسحلا وأ ىلإ نوبسني موق مهو-ةيحلاصلاو «ةيماركلا لق نع هب زرتحا :ةماعلا لوق يف

 كتوسك نإ :لاق نإ يعي :ةوسكلا كلذكو [؟07/8٠ ةيانبلا] .تيملا بيذعتل لرش: ةايلأ نوطرعشي ل

 :لجوزع هللا لاق «نيميلا ةرافك يف يأ :ةرافكلا يف [451/84 ةيانعلا] .ثنحي ال توملا دعب هاسكف رح يدبعف
 [037/7."7 ةيانبلا] .كيلمتلا مدعل ؛هرجي مل هني ةرافك نع تاومأ ةرشع اسك هنأ ولف هونك وأ

 (ةيانعلا).ثيللا وبأ هيقفلا لوق وهو :ليقو (ةيانعلا) هيلع اديدشت هيف نأل !ثدحي ذفنيحف :رتسلا هب يودي

 ءسبللا هب داري يعي .سبللا ىلإ فرصني ةيسرافلا ةغللاب تناك اذإ روكذملا نيميلا نأ عي :سبللا ىلإ

 فلج وأ «انالف ملكي ال فلح اذإ عي :حلإ مالكلا اذكو 7٠٠5/7-704[ ةيانبلا] .كيلمتلا هب داري الو

 :ليق نإف :+ ! دوصقملا نأل (ةيانعلا).هنيمي يف ثنحي ال تام ام دعب هيلع لحد وأ .هملكف نالف ىلع لحدي ال

 مكبر دعو ام متدجو له" :لاقف «مهئامسأب مهامس ثيح بيلقلا باحصأ ملك 5 هللا لوسر نأ يور دق
 [451/4-437 ةيانعلا] لي هل ةرحعم ناك كلذ نأب بيجأ ,"اقح ىر ندعو ام تدحو دقق ءاقح



 ةريغو برضلاو لعقلا يف نيميلا باب "9

 'اتاسغ نإ :لاق ولو .وه ال هربق رازي توملا دعبو يقي ةيلعم اوهباق يس فارلاو تح

 ,ريهطتلا :هانعمو «ةلاسإلا وه لسعغلا نأآل ؛ثدنحي :تام ام دعب هلسغف ءرح يدبعف

 .اهقنخ وأ ءاهرعش ٌدمف «هتأرما برضي ال فلخ نمو .ثيملا يف كلذ ا

 لاعفأل |١ ملش نم لا لاح يف ثحي ال :ليقو «ماليإلا ققحح دقو 1 ق0 لونا عمم هي00 تتح :اهضع و

 قلاط .هنآربإف انالفا لقأ ل نإ. :لاق نمو .ًايريخ هلا ةسزاسع مسي هلأل ؛ةضالملا
 اهعج وأ نإو

 هيف ىلاعت هللا اهتدحي ةايح ىلع هليمب لدفع هنأ ؟ثنح :هب ملاع وشو (امريه لااف
 " فلاخلا يف قالطلا عفو هو نعبلو تع فلاجلا|

 هئيع دمع هنأل ؟؛ثنحي ال ملعي مل نإو .يداعلا زجعلل ثدحي مث ءدقعتيف ءروصتم وهو ا

 ةايحا
 ايسبيق هنأب

 سيلو .فاالتخالا ىلع زوكلا لاسم ريايق ضنا ورا الو (هيف تلا قاع ىلع

 .حيحصلا وه ؛ جالا ليصل ةناسلا كالا

 ٠/4 +*-5١5[ ةيائبلا] .زوجي هدعبو جي مل لسغلا لبق تيم ىلع ىلصول هنإف ءريهطتلا يا د قوي
 روصتني مل ربلا روصتي مل املف ءربلا ي أ :روصتت الو .ةداعلا ىلإ بوسنم :يداعلا .تيملا نالفلا ف يأ :هيف

 يف يذلا ءاملا برشأ مل نإ فلح اذإ ,زوكلا ةلأسم سايق ةلأسملا هذه مكح يأ :ريصيف (ةيانبلا).ثنحلا

 كني فس وي يبأ دنعو «؛ثنحي ال امهدنع نأ وهو ءاهيف 7 فاالتخالا ىلع قلاط هتأرماف مويلا زوكلا اذه

 يف نيعيلا باب ف هريرقترم دقو نان درا سيل ربلا روضت نآل :؛قوكلا' ةلأاسم يق لاق امك .ءفسحي

 ,ملع هنإ :اهيف لاقي ال هنأ يعي ملعلا ليصفت وسو بواب .هييرشلا» لكلا

 اذإو «ثنحي هتومم ملع اذإ هنإف ؛نالف لتق فالخب «ملعي مل وأ زوكلا يف ءاملا مدع ملع ءاوس نعي «ملعي مم وأ

 |[ ٠31/7 ةيانبلا| .ثنحي ال هتومم ملعي مل

 فلحف هيف ءام ال زوكلا نأ ملعي ناك ولو :هيف لاقف "يواحطلا حرش "يف ركذ امع زارتحا :حيحصلا وه
 [ 477/84 ةيانعلا] .قافتالاب ثنح قلاط هتأرماف «عويلا زوكلا اذه يف يذلا ءاملا برشأ مل نإ :لاقو



 مها ردلا يضاقت يف نيميلا باب

 دنع لل لاق نإو عرهشلا نود انم وهف ::بيرق ىلإ هنيد ن "يقيل شلح نمو :لاق
 ير ودقلا

 لاقي اذهو ءاديعب دعي هيلع داز امو ٌرهشلاو ءايرق دقي نوح اهكأل ةرهشلا نم رتكأ ويف

 دجو مث ,هاضقف مو هيلا هنيد انالف نيضقيل فلخ نمو .رهش ذنم كتيقل ام :دهعلا دعب دنع

 «بيع ةفايزلا نأل ؛فلاحلا ثنحي مل :ةقحعسم وأ :ةجرهبل وأ :افرثو اهّضعب .نإلف

 ضبقو ريلا طرش دجوف ءايفوتسم راص هب َرّوَجت ول اذهو ؛سبجلا مدعي ال ُبيعلاو
 ؛تدح :ةقوتس وأ ءاصاضر اهدجو نإو .ققحتملا ٌربلا هّدرب عفتري الو ,حيحص ةقحتسملا

 ءامب قلعتت ىلا نيميلا رخأ اهريغو تالماعملا يف دصاقملا نود لئاسولا نم مهاردلا تناك امل :خلإ باب

 بلطلا وهو «هئافيتسا ئععم. :يضاقت [2 38/5 'ةيانعلا] .الامعتسا رثكأ اوكل ؛ركذلاب مهاردلا صخو

 تفاز نم وهو ءراجتلا نيب اميف جوري نكل «لاملا تيب هفيز ام وهو ءفيز عمج :افويز (ةيانبلا).هئاضقب

 شغل راجتلا هجرهبي ام ةجرهبنلا :يرارتألا لاق :ةجرهبن (ةيانبلا).هيلع ةدودرم تراص يأ مهارد هيلع
 (ةيانبلا) .هسفنب صخش اهقحتسا يأ :ةقحتسم //./7٠0[ ةيانبلا] .فيزلا نم ىدرأ وهو هيف
 فاصوألا هذمي مهاردلا مسا لاوز مدع لجألو يأ :اذهلو (ةيانبلا).مهاردلا مسا نيعي :سدجلا مدعي ال

 [503/4 ةيانبلا] .هقح ايفوتسم راص ةحجرهبنلاو ,فويزلا مهاردلاب ضباقلا حماست ول يأ ءامي زوحت ول

 قحتسملا اهذيغأف اع اني ىرعشا ول. هنأ رت الأ : حيحص (ةيانعلا) .مويلا يف هنيد ءاضق عي : ربلا طرش

 [25 15/5 ةيانعلا] .نمن الب هنوكل ؛عيبلا لطبل ؛ةقحتسملا ضبق حصي مم ولو يهدم عببلا يش

 تلحنا امل نيميلا نأل ؛ققحتملا ربلا ةقحتسملا وأ ؛:ةحرهبنلاو فويزلا نم ضبق ام درب يأ :هدرب عفتري الو

 اهانعمو «ةبّرعم ةيسراف نيسلا حتفب :ةقوتس [4715/4 ةيانعلا| .ضاقتنالاو خسفلا لبقي مل طرشلا دوحوب

 : يحركلا نعو «ةجرهبنلا نم ىدرأ ةقوتسلا :ليقو «ةضفلاب نيبناحلا نم هومم رفص اهنأل ؛تاقاط ثالث
 1١*[ .-» . 4/4 ةيانبلا] .ابلاغ ساحنلا وأ رفصلا ناك ام مهدنع ةقوتسلا
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 هعاب كإو للاب ءنارتقنآ قناه ليدل ةويخ 9 قبح ترفل ىدع مج نم اسيل امل

 درجمب تققحم دقو ,ةّصاقملا ةقيرط نيدلا دابق نأل ؟ هني. ف َ :هضبفو ادع اك

 ؛ةصاقملا مدعل ؛ريسي ل نيدلا :ئيعي هل اهبهو نإو هب ررقتيل ؛ضبقلا طرش هنأكف ,عيبلا

 امه رد هنيد ضبقي ال فلح نمو .نيدلا بحاص نم طاقسإ ةبهاو «هلعف ءاضقل نأ

 ؛«لكلا ضبق طرشلا | نأل ؛اقرفتم هعيمج شضبعي وح ثدحي م : هضعب شضبقف ءمهرد كود
 ثدحلا طرش

 فرضنيف هيلإ ايتام يلرعس يل ىلإ ضل هاد ا خر هيأ «قرفتلا فصوب هنكل
 نئادلا ي فلاخلا يأ

 :نزولا لمعب الإ امهنيب لغاشتي مو «نينزو يف هني هّئيد ضبق نإف .هب الإ ثنحي الف هلك ىلإ
 تب ريا اذ تح وي

 سنج نم اتسيل امهنأل ؛ملسلا ف اذكو ,فرصلا نمث يف اممب حماستلا زوجي ال ىح يأ :لإ زوجي ال ىتح

 ءادبع نيدلا برل يلا مهاردلاب نيدلا بر نويدملا فلاحلا عاب نإو يأ :امي هعاب نإو (ةيانبلا).مهاردلا

 انومضم نيدلا بر هضبقي ام نأ :هنايب :ةصاقملا هقيرط ٠١/4[ ةيانبلا] .نيدلا بر دبعلا ضبق يأ هضبقو

 نايقتليف ؛هتمذ ف ام لثم يأ هلثم نويدملا ىلع نيدلا برلو ؛كيلمتلا هحو ىلع هسفنل هضبقي هنأل ؛هيلع
 نيعلا فاداصب ءاضقلا نأل روصعي اهلا ةقيقح نيدلا ءاضق نآل ؛ةصانقملا نيدلا ءاضق قيرط ناك اغإو ءاصاضق

 [ 455/84 ةيانعلا] .اهاثمأب ىضقت نويدلا :اولاق اذهو ةمذلا ف فصو يف نيدلا بحاص قحو

 ىلإ ةراشإ هنأك :خعإ هنأكف (ةيانعلا).لوألا نع ءاضق نوكيف ؛نيئيدلا رحنآ دبعلا نمث نأل :عيبلا درجمب

 :ههجوو .هضبقيو :"ريغصلا عماجلا" يف دمحم لاق امل ؛عيبلا درجمم ةصاقملا تققحت ول :لاقي امع باوجلا

 نمثو «ررقتم هيلع نيدلا نم هلام نأل ؛هيلع يرتشملل يذلا نيدلا لثم نيدلا ذه نوكيل ضبقلا طارتشا نأ

 هلثم نوكيف ءاررقتم راص هضبق اذإف «هتومي طوقسلا فرش ىلع هنأل ؛ضبقلا لبق ررقتم ريغ دبعلا

 [4565/4 ةيانعلا] .نويدملل هنيد نئادلا بهو نإ يأ :هل اهبهو (ةيانعلا).ناصاقتيف

 ةفينح يبأ دنع ثسحي ملو ربي مل هنأ ىلإ كلذب راشأ هنأكف ءثنحلا نم معأ هنأل ؛ربي مل :لاق امنإو :ربي مل

 يف امك «نيميلا نالطب يف ةهج امهدنع هيلع .فولحملا تاوفو ؛نيدلا وهو هيلع فولحملا تاوفل ؛دمحمو
 طرشلاب يأ :هب الإ .فلاحلا لعف سيلو :طاقسإ ةبهاو [455/14 ةيانعلا|] .مدقت ام ىلع زوكلا ةلأسم

 [*118ز:ةيابلا] .ًاقرقتم لكلا ضيق وهو ةروكلا
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 النه ريصيف ةداع اةذحاو ةعفدح لكلا طبق رذعتي دفا هنأل ؛قيرفغتي كلذ سيلو هت م

 يسم الإ كلمي ملف «قلاط هتأرماف ,مهرد ةئام الإ يل ناك نإ :لاق نمو .هنع ئثتسم ردقلا

 اه ٌوانشتسا ةئاملا ءانثتسا نألو ءةئاملا ىلع داز ام ىفن افرع هنم دوصقملا نأل ؛ثنحي مل :امهرد

 .ءاضسالا ةادأ كلذ لك نأل ؛ةئام ىوس وأ ةئام ريغ :لاق ول كلذكو .اهئازجأ عيمجمب

 ةقرفتم لئاسم
 هومع ةرورض ٌعانتمالا ٌمعف ءاقلطم لعفلا ىفن هنأل ؛اذبأ هكرت ءاذك لعفي ال فلح اذإو

 دحاو لعف َمّرتلملا نأل ؛هنيمي يف رب :ةدحاو ةرم هلعفف ءاذك ٌنلعفيل فلح نإو .يفنلا
 ,هنع سأيلا عوقول ثنحي امنإو «هلعف لعق يأب ف ,تابثإلا ماقم ماقملا ذإ ؛نيع ريغ

 ليختد اخ ركب تيرب العر يلاولا فلحتسا اذإو .لعفلا لحم تْوَعب وأ يترك كاذذو

 هرْجَرب هريغ رش وأ هرش عفد هنم دوصقملا نأل ؛ةصاخ هتيالو لاح ىلع اذهف :دلإلا

 .ةياورلا رهاظ يف لزعلاب اذكو «توملاب لاوزلاو ؛هتنطلس لاوز دعب هتدئاف ديفي الف
6 

 ؛كلم رفزل افالح :هنيمب يف رب دقف يقي و يفرق تالف كيج بهي نأ فاح نمو

 هدنع ثنحي هنإف هلا ب وعوملا

 مكح ىوس ظفلو ريغ ظفل مكح نأل :ءانشتسالا ةادأ (ةيانبلا).اهئازجأ نم نوسمخلاو .اهئازجأ عيمجب
 يف باتك لك يف لئاسملا نم ذش ام اوركذي نأب نيفنصملا ةداع ترج دقو :ةقرفتم لئاسم (ةيائبلا).الإ
 (ةيانبلا).معت ال تابثإلا عضوم يف ةركنلا نأل :تابثإلا ماقم [7 ١/7 ةيانبلا] .هل اكاردتسا ؛هباوبأ رخخآ

 ضرغ نأل يأ :دوصقملا نأل (ةيانبلا).هيلع فولحملا وهو :لعفلا لحم (ةيانبلا).لعفلا كلذ نع يأ :هنع

 نم هريغ رجزني سانلا نم دسفملا رعادلا رجز ول نعي رعادلا رجرب يأ :ةرجزب (ةيانبلا).فلحتسملا
 ١[ 4/4 ةيائبلا] .هنم بلطي ام ىلع هتردقو هتكوش يأ :هتنطلس (ةيانبلا).ةراعدلا
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 :لاقي ١ عروفلاب ميقا جرم دق د :انلو ثم كيلمت هنأل ؛ ؛عيبلاب هربتعي هنإف

 عيبلا ام 5 2 25 ةحامسلا راهظإ ةوصقلا نألو «لبقي مو بضصو

 ير لج اور نقي او وا نمو .نيبناحلا نم لعفلا ىضتفاف (ةض واعمف

 يرتشي ال فلخ ولو تاو طقو مل لاس ل ايبا أل هعمل اديعياب وأ
 («جسفنبل ْ بلا عئاب هئئاب مس اذطو .فرعلل ًارابتعا ؛هنهد ىلع وهف «هل ةين الو ءاجسفنب 5 ع 5 : تيتا ف ! 5 1 ١

 [؟5/4١ ةيانبلا] .لوبقلاب الإ متي الف ءهلثم كيلمت هنأل ؛عيبلاب ةبحلا دقع ربتعي رفز نإف يأ :هربتعي هنإف

 باجيإلا نكرلا :اولاق :هلوق نم نهرلا باتك يف فنصملا هركذ امل اقفاوم ناك نإو اذه :خلإ ع ربتملاب متيف
 باجيإلاب متت ةبهلا نأ ىلع اضيأ لدي هنإف ؛ىهتنا ؛ةقدصلاو ةبهلاك عربتملاب متيف ؛عربت دقع هنأل ؛درحما
 باجيإلا امأ .ضبقو لوبقو باجيإب ةبهلا حصتو :هلوق نم ةبهلا باتك يف هركذ ام فلاخي هنكل .طقف

 ءهدحو باجيإلاب متت ال ةبهلا نأ ىلع لدي هنإف .خإ لوبقلاو باجيإلاب دقعني دقعلاو «دقع هنإف :خلإ لوبقلاو

 «تاياورلا فالتخا ىلع ةنيبم اهأ معز نم مهنمف «ةفلاخملا هذه عفد يف ةبحلا باتك حارش برطضا دقو

 ١ بحايص لغو ةبانضإ درتع هيلا نأ ىلإ "هةطوسيف"قإ .بنغف :هذازإ ناوين مالينآلا خوف :نإق
 ف نكرب سيلو ءرفز لوق وهو ءاسايق ناكرألا نم لوبقلا :لاق نم مهنمو هناكرأ نم ًاضيأ لوبقلا
 سيل فرعلا يف نكل «ةبغلا باتك يف هركذ امك اهفاكرأ نم لوبقلا :لاقي نأ :قيقحتلاو .ناسحتسالا
 نوعبفا .فزرعلا ىلع ناعألا نسر هرحآلا لبقي ل :قإو هيدهاو هنإإ :ةل لاقي انيك. .نتعوب نم. تاغ كلذ

 "أد ١
 ةفحتلا

 تعفدلاف «ةقيقح ا داق 1. خإ اذهو :هلوق هب رعشي امك افرع يأ عربتملاب متيف ة :انهه فنصملا لوق

 .تقولا خناوس نم هنإف ,مهفاف ؛ةبحلا باتك يف ام نيبو ءانهه ام نيب ةفلاخملا

 وه امك «نيمسايلاو درولا لوانتي اذهو :تابنلا نم ةحير باط ام لك :ةغللا يف ناحيرلا :اناخير مشي ال
 هقرول ام درولاو .سآلاك هقرول امك ةبيط ةحئار هقاسل ام ناحيرلا :ءاهقفلا دنع نكلو ني دمحأ بهذم

 يف مالسإلا رخف للعو :يرارتألا لاقو ."برغملا" بحاص هركذ اذك «نيمسايلاك بسحف ةبيط ةحئار
 وهو «ةبيط ةحئار هل ام لوقبلا نم قاس ىلع موقي ال امل مسا ناحيرلا نأل :هلوقب "ريغصلا عماجلا" حرش

 لاق مث قاس امحل درولاو نيمسايلاو :لاق مث "ةيادهلا" بحاصو .ديهشلا ردصلا هدلقو .ةغل كلذ عوضوم

 [81 1-5 6/4 ةيائبلا] .الصأ ريسفتلا اذهب ناحيرلا ةغللا نيناوق يف تبثي ال هنأل ؛رظن هيف انلو :يرارتألا
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 .هيلع ير بقي ل 9 هلا نا 1 و علا (هيف ةقيقح 5 4 ؛ق

 قم تشي :درول 35 31 | ١ ىلع

 : تاكياعيسإ# , أ
 ١ 1 ْ] ' ظ

 .ةقيقحل 2 37 40 ديزي ةقيقحلا عوقول ررقم اضي
 ةيانبلا|
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 ا ؛«قرولا يف ةقيقح 5 اديس هع
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 ١ ررقع
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 يأ
 كا
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 دودحلا بانك

 اقنس ةرثقلا ةبوقعلا وه :ةعيرشلا فو «باوبلل دادحلا :هنمو «عنملا وه :ةغل دحلا :لاق
 فنصملا يأ

 دصقلملاو «ريدقتلا مدعل ؛ٌريزعتلا الو ,دبعلا قح هنأل ٍ؛اًدح صاصقلا ىمسي ال نيح «ىلاعت هلا

 هعرش ليلدب هيف ةيلصأ تسيل ةراهطلاو ,دابعلا هب ررضتي امع راجزنالا ةعرش نم. يلصألا
 ديلا ف يب

 ةنيبلا نأل ؛مامإلا دنع هتوبث :داوملاو ءرارقإلاو ةنيبلاب تبثي انزلا :لاق .رفاكلا قح
 يرودقلا يأ

 ؛ةّرعُموةَرَصُم هتوبثب قلعتي اميف اميسال ؛حّجرم هيف قدصلا نأل ؛رارقإلا اذكو «رهاظ ليلد
 راركإلا يي

 .ةضحملا تابوقعلا اهبيقع دروأ «ةبوقعلاو ةدابعلا نيب ةرئادلا اقرافكو نامبألا ركذ نم غرف امل :دودحلا باتك

 نع ةملاس لاومألاو ضارعألاو سوفنلا ظفحتو «ملاعلا يف عقاولا داسفلا عفرت امنأ امل ةريثك دودحلا نساحمو

 [؟/ه5 ةيانعلا] .اهريغو فذقلا دحو انزلا دح لفثم هيلإ فيضأ ام اهنم لك ببسف :اهيبس امأو .لاذتبالا

 زاوج ةلالدب :دبعلا قح (ةيانبلا).اهيف باوب وه لا رادلا يف لوحدلا نع سانلا هعنل :باوبلل دادحلا

 قو «سفنلا ةنايص انزلا دح يفف «لاملاو ضرعلاو سفنلا يف :دابعلا هب ررضتي (ةيانبلا).ضايتعالاو وفعلا
 ١*[ ةيانبلا] .لاملا ةنايص ةقرسلا دح يفو ؛ضرعلا ةنايص فذقلا دح

 ءاضق انزلا :عرشلا فو «يغبلا :ةغللا ف :انزلا (ةيانبلا).رهطلا ال راجزنالا دحلا نم دوصقملاف :رفاكلا قح

 ؛كلذ نم ةأرملا نيكمتو «هابتشالا ةهبشو ءامهتهبشو :نيكلملا نع ةيلاخ ةأرما لبق يف هتوهش فلكملا

 ةهبشبو «نيميلا كلمو حاكنلا كلم نيكلملاب دارملاو .انز جاليإلا درحب نأ ىلإ ةراشإ ؛ءاضقلا ظفل ريتخاو

 نيمي :كلم ةهبشب وأ ههبشأ امو ءاهال وم نذإ ريغب وأ .دوهش ريغب اهججوزت ةأرما ءىطو اذإ ام يهو :حاكتلا

 افأ نظ ىلع هيبأ ةيراج نبالا ءىطو اذإ ام :هابتشالا ةهبشبو هدبع وأ :هبتاكم وأ «هنبا ةيراج عىطو اذإ ام

 دوجو ىلع فقوتي ال رمألا سفن يف انزلا توبث نأل ؛كلذ لاق امنإ :خ! دارملاو [؟"70/ ةيانبلا] .هل لحت

 [711/7 ةيانبلا] .ادجوُي مل نإو ءدجوي يسح رمأ هنأل ؛رارقإلا وأ ةنيبلا

 راعلاو ءانزلا ىلإ هباستناب هقحلت راع يأ ةرعمو هيلع دحلا ءارجإ نم رقملا ندبب لصتم رهاظ ررض يأ :ةرضم

 [*7 ٠١/4 ةيانبلا] .برحلا وهو رعلا نم ةلعفم ىذألاو ةءاسملا ةرعملا :"بدألا ناويد" فو ءرانلا نم دشأ



 55 دودحلا باتك

 نم ةعبرأ دهشت نأ ةنيبلاف :لاق ..رهاظلاب يفتكيف ءرذعتم يعطقلا ملعلا ىلإ لوصولاو

 و يرودقلا يأ ١

 لاقو 4 2 ها 7 انزل هي ياو

 وهو ا ١ لما دج « "كتلاقم يي باسوللا

 فيك و ؟ وه ام :انزلا نع مامإإلا مهلأسي اودهَش دإو .ةدض ةعاشإللاو عهيلإ ب ولنم

 ,ةيفيكلا نع ازعام رسفتسا اهَكِلَع يبلا نأل ؛؟ننز نعو ؟نز ىمو ؟ىنز نيأو ؟وه

 راسفتمالا

 هنع ازارتحا :قكز نيأو «ةيفيكلا ُِق طلغلا نع ازارتحا . وه فيكو عةيهاملا 8 طلغلا نع ازارتحا :انزلا نع

 [5-ه/8 ةيانعلا] .هب لوعفملا يف هنع ًازارتحا :نز نميو «نامزلا يف هنع ازارتحا :نز ىمو «ناكملا يف

 7 سابع نبا نع ةمركع نع " هجيج ف" ' يف يراخبلا ج رعأ 1 < 8 ةبا نلإ هيتيفلا .ظفللا اذه بيرغ"

 "كرهظ ف دح وأ ةنئيبلا" :225 ىبنلا لاقف ءامحس نب كيرشب دك يبلا دنع هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نأ

 يف ّدح الاو ةنيبلا" :لوقي لعجف ةنيبلا نيني قلطتي العبر تارا ىلع اند ىارااذإ هللا لوسر اي :لاقق

 [4َباَذَعلا اَهْنَع ارديول :ىلاعت هلوق باب . 1 :مقر] ."كرهظ

 باصأف ىلا رجح يف اميعي كلاعب زعام ناك :لاق هيبأ نع لاّره نب ميَعُن نب ديزي نع دوادوبأ ةيرجا ©

 ءاجر كلذب ديري امنإو كل رفغتسي هلعل تعنص ام هريخأف دعك هللا لوسر ثنا :يبأ هل لاقف :يحلا نم ةيراح
 لاقف داعف ؛هنع ضرعأف هللا بانك ىلع مقأف ؛تينز ينإ هللا لوسر اي :لاقف «هاتأف :لاق ءاجرخم هل نوكي نأ

 ؛معن :لاق (؟اهتعماج له :لاق عمعن *لاق (؟انق رشاب له :لاق معلا: :لاق ؛؟اهتعجاض له :لاق «ةنالفب لاق

 هيقلف ءدتشي جرخف عزجف ةراجلا سم دجوف محجر املف (ةرخلا ىلإ هب مر ءمجري نأ هب رمأف :لاق

 هل ركذف 32 يبلا ىتأ مث «هلتقف هب هامرف ءريعب فيظوب هل عزفف ؛هباحصأ زجع دقو نعبلآ نيب كلآدبغ

 [كلام نب زعام محر باب 4415 :مقر] .هيلع هللا بوتيف «بوتي نأ هلعل ؛هومتكرت اله :لاقف كلذ



 دودحلا باتك /

 نم مداقتملا يف ىف وأ «برحلا راد يف نز وأ ةانع جرفلا ُِق لعفلا ر ريغ ةأسع هنأل

 يصقتسيف «نبالا ةيراج ءطوك دوهشلا الو اعط سور دس

 ةيلزملا ف2 2
 َق ليملاك اهجرف يف اهئطو هانيأر :اولاقو «ءكلذ اونيب اذإف ,عربللل الايتحا كلذ

 دحلا عفدل ةليحلا لحأل

 فيكي مو منقئاهشب مكي :ةينالعلاو رسلا يف اولّدُعف مهنع يضاقلا لأسو لحكم
 لحكل ١ ءاعو

 5 'متعطتساام دودحلا اوعردا " ٠ شاع لاق .عردلل لاسبا اهيدقل 3 َّق ةلادعلا رهاظب
 ” مالسإلا وهو

 تاداهشلا يف هنيبن ةينالعلاو رسلا ليدعتو كثي ةفينح يبأ دنع قوقحلا رئاس فالخب

 ,ةيانجلاب ماقالت دوهشلا نع لاعب ع هسيبك :'لصألا' يف لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ع

 دوهشلا لاح نع

 .دحلا بجوي ال وهو :برحلا راد يف (ةيانبلا).ةدوحوم هتيفيك الو انزلا ةيهام نوكي الو ,هدصق يأ :هانع

 ريسلا يف ليدعتلا ةروص :خا اولّدعف .هيلع دوهشملل يأ :هل تناك (ةيانعلا).دحلا طقسي كلذو :تامزلا نم ظج

 فارعيا نب ينج (ومهفوس و مهلاخحمو ؛مهياسنأو مه وامسأ ةيف تانكي لدعلا قل دوهشلا ءامسأب يضاقلا ثعبي نأ

 تحت بنكي الف ءالدغ نكي مل نمو «ةداهشلا زئاج لدع ءًالدع ناك نم مسا تحت بتكيف كلذ لدعلا
 ذه :لدعلا لوقيف ؛دهاشلاو لدعلا نيب عمجي نأ :ةينالعلا يف ليدعتلا ةروصو ملعي هللا بنكي وأ ءائيش همسا
 (ةيانعلا).ةلادعلا رهاظب هيف ىفتكا ثيح :قوقحلا رئاس [7 54/7 ةيانبلا] .هتلدع يذلا وه

 نع لاسي ئح ؛ةروكذملا ءابشألا دوهشلا فصو دعب انزلاب هيلع ذوهشملا يضاقلا ,سبكي يأ : اسبح

 .هيلع دوهشملا ماقال :ةيانججاب [5 0/7. ةيائبلا] .دوهشلا

 يدذمرتلا جرحخأ ١[ 3/7 :ةيارلا بصن] .ةريره يبأ ثيدح نمو ؛يلع ثيدح نمو «ةشئاع ثيدح نم يور *
 525 هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع دايز نب ديزي نع ةعيبر نب دمحم نع "هعماج" يف

 نم ريحت وفعلا ف ءىطخي نأ مامإلا نإف هليبس اولخف جرخم امل ناك نإف متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوعردا"
 يلوا ع ور رت ب موك كيومج نه أزل اهاقرح قرف قنيفس اذه :يذمرتلا لاق ؛ةبوقعلا يف ءىطخب نأ

 هدروأ [دودحلا ءرد يف ءاج ام باب ؛47١ 4:مقر].ثيدحلا يف فيعض دايز نب ديزيو ؛يرهزلا نع يقشمدلا دايز
 48/4/1١[ ١نئسلا ءالعإ] .نسح ثيدح :خيشلا لاق :يزيزعلا يفو ؛هتحصل زمرو "ريغصلا عماجلا" يف



 ا دودحلا باتك

 لبق اهيف يبي كيس نويبلاا فال" ؛ةمهتلاب الجر الع 8 كلا لوسسر سبح كقو

 لقاعلا غل غلابلا رقي نأ :رارقإلاو لاق لامها راع أ قرفلا كيتأيسو (ةلادعلا روهظ

 .يضاقلا هدر رقأ املك « عرقملا اجب نم سلام عبرأ يف تارم عبرأ انزلاب هسفن ىلع

 بجوم ريغ وه وأ «ربتعم ريغ قري يبصلا لوق نأل ؛لقعلاو غولبلا طارتشاف
 ؛ةدحاو ةرم رارقإلاب ىفتكي خل كلي يعفاشلا دنعو ءانبهذم عبرألا طارتشاو ؛دحلل

 فاللخع ءروهظلا ةدايز ديفي الر ارقإلا راركتو ءرهظم هنأل اذهو ؛قوقحلا رئاسب ًارابتعا
 رارقإلا نأل يأ

 مت نأ ىلإ ةماقإللا رخخأ دحاع هنإف ا راع ثيدح :انلو .ةداهشلا ُى ددعلا ةدايز
 ديلا ةماقإ يا

 ,بوجولا توبثل اهرّخأ امل اود امب رهظ ولف سلاح عبرأ ف تارم عبرأ هنم رارقإلا

 رئاس يف عي :قوقحلا رئاسب (ةيانبلا).ةحبار ريغ ةلاوح هذه :يرارتألا لاقو «نويدلا نيبو هنيب قرفلا يأ :قرفلا
 (ةيانبلا).قوقحلا رئاسب رابتعالا يأ :اذهو (ةيانعلا).انهه كلذكف ءرارقإلا نود ةداهشلا يف ربتعم ددعلا قوقحلا
 (ةيانعلا).كلذك سيل مالكلا راركتو «بلقلا ةنينأمط يف ةدايز ديفت امنأ عي | ددعلا ةدايز

 ةرم رارقإلا ناك ولف «[7737/4 ةيانبلا]. عبرألا نود دحلل ابجوم هرارقإ رهظ ولف يأ :لإ اهود ام رهظ ولف

 [4/ ةيانعلا] 385 هللا لوسري نظي ال بحجاولا ريأتو ؛ةبحاو هروهظ دبع دخلا ةماقإ نأل ؛رخؤي مل ايفاك ةدحاو

 ةيارلا بصن] .ةشيبن ثيدح نمو «سنأ ثيدح نمو «ةريره يبأ ثيدح نمو «ةديح نب ةيواعم ثيدح نم يور *

 ىلخ مث :ةمهق يف الجر سبح 225 يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع ميكح نب زي نع "هعماج" يف يذمرتلا هاور +/٠١[
 [ةمهتلا يف سبحلا يف ءاج ام باب ١411 :مقر] .نسح ثيدح هدج نع هيبأ نع زي ثيدح :يذمرتلا لاق «هنع

 نع "هحيحص" يف يراخبلا جرخأ 5١1/7[ ةيارلا بصن].ةريره يبأ نع "نيحيحصلا"يف هاجرخأ **
 ضرعأف تينز ىإ هللا لوسر اي :لاقف «هادانف دجسملا يف دعو 296 للا لوسر لجر ىلا: لاق هو ةريره يبأ

 «نونح كبأ :لاقف 36 يبنلا ةهاعد تاداهش عبرأ هسفن ىلع دهش املف «تارم عبرأ هبلع ددر يح هنع

 هتقلذأ املف ىلصملاب هانمجرف .هومجراف هب اوبهذإ :565 يبلا لاقف ؛معن :لاق ءتنصحأ لهف :لاق ءال :لاق

 [ةنونجماو نونجملا مجري ال باب 58١5« :مقر] .هانمجرف ةرحلاب هانكر دأف بره ةراجحلا



 دودحلا باتك ا

 اقيفحتو ءانزلا رمأل اماظعإ ؛ ؛رارقإإللا اذكف ءددعلا ةدايزب م تصتخلا ةداهشلا نألو
 ةيعب ز لإ

 + يف ارثأ سلجملا داحتال نألو .انيور ال سلاف الح دس كالو وعملا نعل
 ربتعيف ءرقملاب مئاق رارقإلاو «رارقإلا يف داحتالا ةهبش ققحتي هدنعف «تاقرفتملا

 ,رقأ املك يضاقلا هدري نأب فالتخالاو عىل سلجم نود هسلحم فآلتسا

 درط خكلع هنأل ؛هللم ةفينح يبأ نع يورملا وه «رقيف ءيجي مث «هأري ال ثيح بهذيف

 هلأس ٍتارم عبرأ هرارقإ مت ادإف . تيدا ناطيفع ىرارت قيساقرم لك قف انفام

 ريم كس راسب

 مامتل ؛ٌدحلا همزل كلذ نيب اذإف ؟نز نميو ؟ىز نيأو ؟وه فيكو ؟وه ام انزلا
 نع هيف لاؤسلا رت كه مو ةداهعلا يف هانيب ءابشألا هذه نوع لاؤسلا ئيعمو (ةجحلا

 :رارقالا لود ةدايعلا دس ذهن َمداَقَت نأ ؛ةداهشلا ِق 2 و «نامزلا

 سيل قوقحلا رئاس نأ :هريرقتو «قوقحلا رئاسب هرابتعا نع باوجلا نمضتي ؛لوقعم ليلد :خلإ ةداهشلا نألو
 «قوقحلا رئاس يف تسيل ةدايزب ةصتخم نيتجحلا ىدحإ تناك املف ؛كلذ انه امباصنو (ةعبرأ هيف ةداهشلا باصن

 هنم رارقإلا مت نأ ىلإ ةماقإلا رخأ 32 هنأل :هلوق ىلإ راشأ :انيور امل [3/5 ةيانعلا] .ىرحألا ةجحلا ف كلذكف

 بوحجو يف يأ :رقملاب مئاق (ةيانبلا».سلجملا داحتا دنع يأ :هدنعف (ةيانبلا).سلاحم عبرأ ف تارم عبرأ
 [؟7 3/7 ةيانبلا] .ةينزملا نعو :هناكمو ؛هتيفيكو ءانزلا ةيهام نع يأ :ءايشألا هذه [ 7 //. ةيانبلا] .دحلا

 ةداهشلا لوبق عنمي يأ :ةداهشلا عنمج (ةيانبلا).انزلا نامز نع يأ ؛نامزلا نع رارقإلا يف يأ :هيف لاؤسلا
 [55؟ 5/7 ةيانبلا] .هرارقإ لبقيف هسفن ىلع مهتي ال ءرملاو ءدقحلا ةمهتل

 ءاج :لاقأ ةريره ىلأ نع "هحيحص" ىف نابح نبا قورو [15/# ةيارلا .بصت] .:ظفللا اذ بيرغ *

 درطف هب رمأف ؟انزلا اه كيردي اهو كليو ناقل نو فعلا نإ :لاقف 225 يبنلا ىلإ كلام نب رعام

 هب هرمأف ؛كلذ لثم هل لاقف ةثلاثلا هاتأ مث ءجر رخو درطف هب رمأف ءكلذ لثم لاقف ةيناثلا هاتأ مث ؛جرحأو

 . مجج ري ْنَأ كب رمأف وعل :؛ لاق فيه خاف تلخدأ :لاق كلذ لشثم لاَقف ؛ةعبا رل ١| .هاتأ 3 ْج رخخأو درطف

 [درطف هب رمأو عبرألا رارملا يف كلام نب زعام در هني ىفطصملا نأب ةاولا 25يتاي ىف رراج] رس



 0/1 دودحلا باتك

 ,دحلا ةماقإ لبق هرارقإ يع لا عجب دف .هابص ف ىز هنأ زاوحل ؛زاج هلأس ول :ليقو
 ناس لا يأ

 :-ىليل يبأ نبا لوق وهو -هللر يعفاشلا لاقو «هليبس يلو هعوجر لبق :هطسو يف وأ
 اذإ 55و ,هراكنإو هعوجج رب لطيي "لف «هرارقإب دحلا بجو هنأل ؛لحلا هيلع ويغي

 لمتحم ربخ عوجرلا نأ :انلو .فذقلا دحو صاصقلاك راصو «ةداهشلاب بجو

 هيف ام فالخب ءرارقإلا ىف ةهبشلا ققحتيف هيف هبذكي دحأ سيلو «رارقإلاك قدصلل
 5 ع وجرلا يف ١

 لاس وع ام كلذك "الو هيبلكي نم دوععول القا دسو. ساسقلا وفو بديل لع احن الز ذكي نم دوحجول ؛فذقلا صاصقلا وهو «دبعلا ق
 ؛تلبق وأ تمل كلعل :هل لوقيف «َءوجرلا رقما نقلي نأ مامإلل بحتسيو .عرشلا قح

 لوقي نأ يغبيو :'لصألا يف لاقو *.'اهتبق و أ اهتّسمل كلعل" :هبد زعامل التلع هلوقل
 .نمملا ف لوألا نه بيرق اذه ةهبشب اهتبطو وأ ءاهدبورت كلعا نا

 هراكنإب لطبي ال اذكف ؛هيلع دوهشلا ةداهش دغب هيلع دوهشملا راكنإب لطي ال دحلا نأ نعي :ةداهشلاب بجو

 دعب عوجرلا نالبقي ال :2 ! صاصقلاك (ةيانعلا).ىرحألاب امهادحإ ربتعتف هيف ناتجح امهنأل ؛رارقإلا دعب

 نيب عقاولا ضراعتلاب ينعي :رارقإلا يف .قدصلل لمتحم ربخ هنإف :رارقإلاك /١1[ ةيانعلا] .رارقإلاب توبثلا
 كلعل" :هلوق يأ :2إ بيرق اذهو (ةيانعلا).امهدحأل حجرم ريغ نم بذكلاو قدصلل نيلمتحملا نيربخلا
 نيقلت امهنم دحاو لك نأ ثيح نم ىعملا يف "اهتسسم كلعل " :هلوق نم بيرق ةهبشب اهتنطو وأ ءاهتجورت
 ١/8[ ةيانعلا] .دحلا طقس «معن امهنم دحاو لك يف :لاق ول هنأ امل ؛عوجرلل

 سابع نبا نع ةمركع نع نابأ نب مكحلا انثدح يندعلا رمع نب صفح نع "كردتسملا" يف مكاحلا ظفللا اذهب هاور *

 للك هللا لوسر ىلإ بهذإ :هل لاقف ؟قرمأت امف ةشحاف تبصأ نإ :هل لاقف «نيملسملا نم لحر ىلإ ىتأ ازعام نأ
 اذك امب تلعفف :لاق «ال' :لاق ءاهتسسسف :لاق ءال :لاق ءايتابق فللعا ؛هل لاقف ءهربخأف 2 يبا نتاف انكلل رفغعسيل

 "هرصتخم" يف يبهذلا هبقعتو [متعطتسا ام دودحلا اوعردا باب ؛"4/١].هومجراف هب اوبهذإ :لاق معن :لاق نكي لو

 2 :لاق ترظن و وأ تتوسع وأ تابق كللعل" ظفلب يراخبلا دنع ثيدحلاو هوفعض ييدعلا رمع نب صفحو ؛لاقف

 ينارهطلا هللا دبعوبأ انربخأ متاح يبأ نبا لاق /731١[ ةيارلا بصن]."همجرب رمأ كلذ دنعف «معن :لاق اهتكنفأ :لاق

 55/١[ بيذهتلا بيذه] .هثيدح بتكي :يلجعلا لاقو «ةقث ناكو يندعلا رمع نب صفح انئثدح



 دودحلا باتك 1 /٠

 و هتماقإو دحلا ةيفيك ف لصف

 راع هنأل ؟ت اوك «يحح ةراجحلاب همجر :انصحم ينازل لا ناك و 965 بجو ادإو
 ” داصلا حتفب

 **"ناصحإ دعب ىزو":فورعملا ثيدحلا يف لاقو ' «نصخأ دقو ًازعام محجر

 ئدتبيو «ءاضف نسر 1 هج رخخ و :لاق م96 فكاهة ءاحصلا عامجإ اذه ىلعو

 هرودقلا

 «سانلا 5 ,مامإلا 3 هم رب ةوهشلا

 .ا ض3 درحا# ءاعوقو هعرجحو دي دكا ةحاقإ ؛ةآل ةدقلا برحيو. ركل ءييقع. لضقلا ةذنع كت لف

 (ةيانعلا) .انصخم ينازلا ناك اذإ ءمجرلا بوحجو نع يأ :١ده ىلعو (ةيانبلا).لوهجملا ةغبصص ىلع -

 يف يرامخبلا هاور [611//+ ةيارلا بصن] .ةريره يبأ ةياور نم ملسمو «يراحبلا دنع ثيدح يف مدقت *
 ؛هنع ضرعأف «ئز دق هنإ ؛لاقف :دجسملا يف وهو 525 يبا يأ ملا نم: الغر نأ رياخ نع "ةحيمم'

 ؟تنصضحأ له ؟نوئنج كب له :لاقف ءهاعدف ؛تاداهش عبرأ ةسفتا نلع دهشف:«ضرعأ قذلا هقنقلا ىحنشف

 باب «0٠8717:مقر] .لثقف ةرحلاب كردأ ىح زمج ةراجحلا هتقل هتقلذأ املف ءىلصملاب مجري نأ هب رمأف معن :لاق

 [ناركسلاو هركملاو قالغالا يف قالطلا

 جرحأ [8117//* ةيارلا بصن].ةريره يبأ ثيدح نمو «ةشئاع ثيدح نمو ؛نامثع ثيدح نم ىور**
 :لاقف ءرادلا موي فرشأ نافع نب نامثع نأ فينح نب لهس نب ةفامأ ىبلأ نع "هعماج" .يف يذمرتلا

 «ناضحإ دعب انز :ثالث يدحإب الإ ملسم ئرما مذ لخي ال :لاق 2 هللا لوسر نأ نوملعتا هللا مك دشنأ

 ,مالسالا يف الو ةيلهاح يف تينز ام هللاوف هب لتقف ءقح ريغب سفن لتق وأ ءمالسإ دعب دادترا وأ

 :يذمرتلا لاق ؛نولققت مبف هللا: مرح ىلا سفنلا تلغق الو 25 هللا لؤسر تعياب, ذنم تددقرا الو
 [ثالث يدحإب الإ ملسم ّئرما مد لحي ال ءاج ام باب 45١0/4 :مقر] .نسح ثيدح اذه

 لزنأو قحلاب 0 انهم تعب هللا نإ :لاق باظحلا دب + هع نأ :هيفو 00-0 ' ف يراخبلا فوز فتلت

 هدعب اننجرو كك هللا لوسر محجر ءاهانيعوو اهانلقعو اهانأرقف محرلا ةيآ هللا لزنأ امث ناكف «باتكلا هيلع

 ةضيرف كرتب اولضيف هللا باتك يف مجرلا ةيآ دخحب ام هللاو :لئاق لوقي نأ نامز سانلاب لاط نإ ىشخأف

 ناك وأ ةنيبلا تماق اذإ ءاسنلاو لاجرلا نم نريفكلا اذإ نز نم ىلع قح هللا باتك يف محرلاو هللا اهزنأ

 |[تنصحأ اذإ انزلا نم ىلبحلا مججر باب 8 :مقر] .ثيدحلا ...فارتعالا وأ لبخلا



 ؟/ هه دودحلا باعك

 ةرشابلا , مظعتسي م - ىلع رساجتي دق دهاشلا نألو *سقتذ يلع نع يور اذك

 ؛قحتسم ريع دأب 47-2 عشقي | امكرف يدلجلا نسي هي دحلا 5 :انلق ,دلجلاب

 هنأ لولا طقس :ءادتبالا نم : دوهشلا عن عنتمأ لاش :لاق لت هنأل ؛محرلا كلذك الو
 ير ودقلا

 ارقم ناك نإو .طرشلا تاوفل ؛ةياورلا رهاظ يف اوباغ وأ اوناع اذإ اذإ كا .عوجرلا ةلالد

 زوم صب يايا اق للا لرسر ىبرو مؤ طلح نع يور انك شفار كال ًادتيا

 :هقاهرعال ال36 هلوقل ةءيلع ىليصيو مرفكُيو لّسُفيو .انزلاب تفرتعا دق تناكو ني

 :اضاضق لوتقملاك لسغلا طقتسي الف «قحبب لتق هنألو ”* « مكاتو. نوعنصت امك هب | وعنصا
 موجعرملا يا 0

 (ةيانبلا).مجرلاب دوهشلا ءادتبا يف يأ :هتءادب يف (ةيانبلا).ابذاك ةداهشلا ءادأ ىلع ئرتجي يأ :رساجتي
 (ةيانبلا) .ءادتبالا نع مهعانتما نأل يأ :هنأل (ةيانبلا).مهتيادب هيف طرتشي ال ثيح :دلجلاب ارابتعا

 .دزألا نم يح «دماغ نم ةأرما يأ :ةيدماغلا

 لعل كليو :اهل لاقف هدد يلع ىلإ ةينادمهلا ةحارشب ءيحج :لاق يبعشلا نع "هننس" ف يقهيبلا هاو.“

 امبأ سانلا اهيأ :لاق مث ....ال :تلاق ءكهركتسا كلعل :لاق ءال :تلاق ؛ةمئان تنأو كيلع عقو الحر
 لجر وأ امي ءيج ةأرما امبأو «سانلا مث محري نم لوأ مامإلاف -تفرتعا وأ ٍنيعي -لبح اميو امي ءيج ف

 فص مجرف مهرمأ مث اهمجر مث «سانلا مث مامإلا مث مجري نم لوأ دوهشلاف هلرق ةعبرأ هيلع دهشف «ن
 [4"ه/7١ ١٠/48 ا/ :مقر] .مكاتومم نولعفت ام امي اولعفا قدس
 نارمع يبأ ايركز نع حارجلا نب عيكو انث ةبيش يبأ نب نامثع انثدح :لاقف "هننس" نا ةواقربأ ةاوراك#
 .ةودنفلا ىلإ اه رفحف ةأرما: محر كك ىنلا نأ هيب أ نع ةركب: يأ نبا نع فدحي حينما تعف“ :لاق
 5 ٠١/7 ةيارلا يسال وع هاوس رالا# حل يل أ يلا ايلا ل عناب كلا” :مقر]

 ةمقلع نع كلي ةفينح يىبأ نع ةيواعم وبأ انثدح رئانخلا باتك يف ' هفنضم" يف ةبيش يىبأ نبا هاور **

 هب |وعنصا ؛لاق هب عنصن ام هللا لوسر اي :اولاق زعام محجر امل :لاق ةديرب ةيبأ نع ةديرب نبا نع دئرم نب

 [ال مأ لسغت ةموحرملا يف باب «41١/].هيلع ةالصلاو طونحلاو نفكلاو لسغلا نم مكاتومب نوعنصت ام



 دودحلا باتك ا

 ينازلا يأ ]
 هنأ الإ وَودلَج ةئام اًمهنم ٍدِحاَو 00 ا ةَيئاَرلا ١ قياس هاوقلا ةةنأوج اةكام ٍِع ا 1 2 ِه ص 5

 ٍطوسب هبرضب مامإلا رمأي :لاق هب الومعم هريغ قح يف يقبف ءنصحلا قح يف خستنا

 ظسروتللاو © .هئرمم رسك ٌدحلا ميقي نأ دارأ ام < ًايلع نأل ؛اطسوتم ابرض هل ةر ال

 .ناجرلالا وهو هفروصتلا نس يباثلا ولحو مقلقل ىلإ لوألا ءاضفإل ؛مل وملا ريغو حّربْلا ني
 ديدشلا

 ***دودحلا يف ديرجتلاب رمأي 0 ايلع نأل ؛ ؛رازإلا نود هانعم هبايت هنع عزنيو

 يرودقلا مالك عي 0202020870

 حيشلا :هلوق وه :ىئرخألا ةيآلاو ءاهمكح يمبو ءاك والت تكنسنل ىرخخأ ةيآب ا وح 8 حستنا

 ["14 ٠0/7 ةيائبلا] .ميكح زيزع هللاو هللا نم الاكن ةتبلا اهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو

 كلذ هل ناك اذإ هنأل ؛هفرطو هبنذ ةرمثلاب دارملا :ليقو ءاهفارطأ دع طايسلا رمث :"حاحصلا'"يف لاق :هل ةرمت ال

 «نابنذ هل :ةياور يف و «كافرط هل لع بسب ديلولا دلج قف ايلع نأ يور امل ؛حصأ اذهو («نيتبرض ةبرضلا ريصت

 5//١[ ةيانعلا] .بتكلا يف روهشملا وه لوألاو «نيتبرض ةبرضلا تناكف «ةدلج نيعبرأ

 يف ملم جرت .ادبفل يارا دنمف نم نب + ةثايدع ثيدنخ .نم ةوراعبا الإ ةعامجلا 1 هاي ١

 : ام ب لعفف ءاك 0 تعضو اذإف اهيلإ توين لاق يال هللا يب اعدف 1 همقأف 18 تبصأ

 ةو هللا يبن اي اهيلع يلصت :رمع هل لاقف ءاهيلع ىلص مث ,تمجرف ءامي رمأ مث ءامايث اهيلع تدشف هكض هللا
0 

 حا 8

 نم لضفا ةبوثت تدجو لهو مهسعمم م ةئيدملا لهأ نم نيعبس نيب تمسف ول ةبوت تبات دقل :لاقف «تنز

 [انزلاب ةسفن ىلع فرتعا نم باب “2١53 :مقر].ىلاعت هلل اهسفنب تءاج ن

 نسنأ حي م :لاق يسودسلا ةلظنح ن :.يع "ةقتضف ' يف ةبيش يبأ نبا ىورو ["؟1/» ةيارلا بصن] يو“

 يف :سنأل تلقف هب برضي مث نيلي تح نيرجح نيب قدي مث «هترمث عطقتف طوسلاب رمؤي ناك :لوقي كلام نب

 [قدي نأ هب رمأي نم طوسلا يف باب «575/5].باطنخلا نب رمع نامز يف :لاق ءاذه ناك نم نامز

 نع يروثلا انربحأ "هفنصم" يف قازرلادبع ىورو [777/* ةيارلا بصن].هفالخ هنع يورو بيرغ *
 قالطسق ءاسك هيلعو هبرضف دح يف لحرب يف هنأ ىلع نع ةينأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع رباج

 [ءادرلا عضو باب :3/9] .ادعاق



 1 دودحلا باتك

 يو هيبرغلا ى الملا ىلع الهم دب مر هب م9 كلامي يل علل يرسل ناو

 وضع ف عمجلا نأل ؛هئاضعأ ىلع برضلا قرفيو «هاقوتيف ةروعلا فشك رازإلا عزن

 ؛هجرفو ههجوو هسأر الإ :لاق .ففلتثم ال رجاز دحلاو ةىفلتلا ىلإ يضفي دق دحاو
 8 ع وددقلا

 .لتقم جرفلا نألو ”*" يكاذملاو هحج ولا قنا :دحلا برضب هرمأ يذلل ولعلااع هلوقل

 ءيش ثتاوف ُنَمْؤُي الف ءاضيأ نساحما ٌممحب وهو هجولا اذكو «ساوحلا عمجم سأرلاو
 برصي ٠ ياللا فس ويوبأ ديس يأ .ادح 0 هاف نعم كالهإ كلذو 8 »7

 كنوع

 ناك رح يا درو نإ ل نمي لاق هنأ يوت : او
1-7 

 أرلا اوب رضا

 ترياق ريع انشا اهلك هود ق برصيو ٠ .قحتسم هيف كالهإلاو ةراكلا ةاعد نم

 هنع عزني نكلو «هبايث هيلعو ءبرضي فذاقلا نإف ءفذقلا دح نع هب زرتحا يأ : :ةدشلا ىلع هانبم
 سايقلا فالح ىلع عمج وهو يوضعلا وه يذلا رك ذلا عمج :ريك اذملاو |[ ةيانبلا] ..وشحلاو ورفلا

 عمجلا ظفلب ركذ امنإو ءوضعلا وه يذلا ركذلا نيب و لحفلا وه يذلا ركذلا نيب عمجلا كلذب اوقرف مهأك

 ١[ 8/5 ةيانعلا] . .هلوح امو نيعمل نيعملا وضعلا كلذ هب دارأ هنأل ؛هجولا وهو «هنيرق دارفأ عم انهه

 (ةيانبلا).نساحملاو ساوحلا نم يأ :اهنم (ةيانبلا).كالهملا ىلإ يدؤي لتق يع ,7 م جرفلا

 [؟8/١ ةيانعلا] .مهيلإ سانلا وعدي ناك يأ ضاق عمج ةاضقلاك عاد عمج ةاعدلا :ةرفكلا ةاعد هوب

 نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا ىور [714/* ةيارلا بصن] .يلع ىلع افوقوم ىورو ءاعوفرم بيرغ *
 قتاو فشجع وهسقك ل طع : ب رضا :لاقف هد ىف الأ ناركس لجرب كك :لاق يلع نع ةريمع نب رجاهملا

 [دحلا قف برضلا يف ءاح ام باب ؛878/5] .ريكاذملاو هجولا

 نم ىفتنا لحرب نأ ركبابأ نأ مساقلا نع يدوعسملا نع عيكو انثدح :"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هاور **
 ضي ا ةيارلا يبست | :كقيعش يدوعسملاو «سارلا يف ناطيشلا نإف ىبلرلا برضا :ركبوبأ لاقف «هيبأ



 دودحلا باتك 7

 دحلا ةماقإ ئبم نألو "حوت ءاستلاو امايق دودحلا يف لاجرلا برضي" :هذ ىلع لوقل

 ؛ضرألا ىلع ىقلي نأ دملا :ليق دقف "دودمم ريغ" :هلوق مث .هيف غلبأ مايقلاو ريهشتلا ىلع
 نأ :ليقو .هسأر قوف براضلا هعفريف طوسلا دمب نأ :ليقو ءاننامز يف لعفي امك دعيو

 هدلج ءادبع ناك نإو .قحتسملا ىلع ةدايز هنأل ؛لعفي ال هلك كلذو ؛«برضلا دعب هدمب
 يضاقلا ةمأ وأ ينازلا يأ

 يف تلون باع نم ٍتاَصْحُمْلاىَلَعاَم فض : َنِهياَعفط :ىلاعت هلوقل 170 نيس
 رثارحلا يأ عامالا يأ

 معنلا رفاوت دنع ةيانحلا نأل ؛ةبوقعلل اصقنم نوكيف ؛ةمعنلل صقتُم قرلا نألو ءءامإلا

 ضوصنلا نأل ؛ءاوس كلو يف ةأرملاو لجرلاو .ظيلغتلا ىلإ ىعدأ نوكيف ,شحفأ
 ةيانمللا هذه

 فشك اهديرجت يف نأل ؛ رفيقفو ه هلا الإ اميايت نم غزني ال ةأرملا نأ ع اميلطشت

 ةأرملا يأ

 امفودب لصاح ٌرتسلاو «بورضملا ىلإ ملألا لوصو ناعنمي وشحلاو ٌورفلاو «ةروعلا
 ؟ زاج :محجرلا 8 اهل رفح نإو :كاق .اح رئبهأ أ هنألو ءانيور ام !ة لاح برضصلو .لاعزنيف

 ىلإ ةراشإ :كلذو (ةيانبلا).هدمي ال ندبلا ىلع طوسلا عقوأ ام دعب عي :هكلب ةعيرشلا جات لاق :برضلا دعب

 تحت تلحدو :ءامإلا يف .خلإ ؟َنهْيلَعف ةَشِحافِب َنْيَنأ نإفإ» :ىلاعت هلوقل [ 55/7. ةيانبلا] .لاوقألا نم ركذ ام

 نأكو «ةيعبتلا قيرطب لاجرلا مكح تحت ءاسنلا لخدت نأ دوهعملا نأل ؛دوهعملا فالخ وهو «ديبعلا اهمكح

 هلوق يف نهميدقت يف امك «ةبلاغ هيلإ نقوعدو نهيف حافسلا بابسأ نأ ىلع ءانب ملعأ هللاو بولسألا اذه

 7١/8[ ةيانعلا] .فصنتي ال هنأل ؛محجرلا نود دلجلا ةيآلا يف روكذملا باذعلا مث «© ىناَزلاَو هينا :ىلاعت

 5 نمو | عاَسن 5 :ىلاعت هلوق هلصأ :شحفأ (ةيانبلا) .نيتنثا الإ جورتي ال دبعلا نأ قرت الأ :صقنم قرلا

 (ةيانبلا).هوحنو نطقلاب وشحملا بوثلا وه :وشحلاو [؟ 0/0 ةيانعلا] .«َنْيفْعِص ُباََعْل امل َْعاَضُي يم ٍةَسِحاَفب َنكنم
 [51417/7 ةيانبلا] .ادوعق ءاسنلاو ءامايق دودحلا يف لاجرلا برضي :هلوق وهو ؛ه#ذىلع ثيدح نم :انيور امل

 برضي :لاق يلع نع رارحللا نب ىيي نع مكحلا نع ةرامع نب نسحلا انربجأ "هفنصم'"يف قازرلادبع هاور*

 [ةأرملا برض باب ؛*176/19] .دحلا يف ةدعاق ةأرملاو امئاق لحرلا



 ١/4 دودحلا باتك

 كرت نإو **.ةينادمهلا ةحارشل هذ يلع رفحو *ءاهتَوُدْنت ىلإ ةيدماغلل رفح تع هنأل
 رتسأ هنأل ؛نسحأ رفحلاو ءابايثب ةروتسم يهو «كلذب رمأي مل ةِلَع هنأل ؛هرضي ال

 8 *** هكضذزع امل رفح ام ةتِثع هنأل ؛لجرلل رفحي الو .انيور امل ؛ردصلا ىلإ رفحيو
 ىلوملا مق الو .عورشم ريغ كلاسمإلاو طبرلاو «لاجرلا يف ريهشتلا ىلع ةماقإلا نيبم
 ةقلطم ةيالو.هل نأ ؛اهميقي نأ هل :هدلِل يعفاشلا لاقو «مامإلا نذإب الإ هدبع ىلع د

 .ريزعتلاكراصف ,مامإلا / كل ال ام هيف فرصتلا نم كلمي هنأل ؛ىلوأ لب ؛مامإلاك هيلع
 مامالا نم

 ؛لاعتا هللا قحح دحلا نألاو: هقودحلا اهتم ركذو ***ي"ةالولا ىلإ عبرأ" :الكلع هلوق :انلو

 نأ الإ :عرووشتم ريغ ميانبلا) كلذ يف غلبأ رفحلا كرتو :لاجولا يف (ةيانبلا».برعلا نم يح نادمه :ةينادمهلا

 [49/4 ةيانبلا] .كسمي ملو «طبري مل ًازعام نأل كلذو ؛مجرلا يف ينعي ؛[51/5١ ةيانعلا] .مهزجعي
 [75 0/4 ةيائبلا] .مامإلا نذإ نودب هدبع رزعي نأ ىلوملل زوجي ثيح :ريزعتلاك راصف

 نارمع يبأ ميلس نب ايركز نع حارا نب عيكو انث ةبيش يبأ نب نامثع انثدح "هننس" ف دوادوبأ هاور *
 لإ اهل رفجف ةآريا جر 246 ىبلا نأ ةركي ؛يلأ نغ ةركي يأ نبا نع تدم ًاكيش تصح :لاق
 [7 0/5 ةيارلا بصن ][ةنيهج نم اهمجرب دعي يبلا رمأ ىلا ةأرملا باب «4 4 4* :مقر] .ةودنتلا
 بئاغ جوز ام#ذ ةحارشل ناك :لاق يبعشلا نع دلاحم نع ديعس نب يحي نع "هدنسم ' يف دمحأ هيبرجخأ **

 سيمخلا موي اهدلجف «تفرتعاف «تنز هذه نإ :لاقف هذ يلع ىلإ اهالوم ءاجف ؛تلمح اهنأو ؛ماشلاب

 [1/1١١].ةرسلا ىلإ اه رفحو «ةعمجلا موي اهمجرو
 هللاوف عيقبلا ىلإ هب انجرح كلام نب زعام مجرب 25 ىبلا رمأ امل :لاق يردخلا ثيدح نم ملسم هاور ***

 ىتأ ىح هفلخ انددتشاو دتشاف فزخلاو ردملاو ماظعلاب هائيمرف :لاق ءانل ماق هنكلو هل انرفح الو هانقثوأ ام

 باب 13814 ].هبس الو هل رفطتسا امف :لاق «ءتكس يح ةرحلا فيمال# ةانيمرق انل :بضقاف ؛ةرخلا ضرع

 [*7-75 58/8 ةيارلا بصن] [ىزلاب هسفن ىلع فرتعا نم
 ؛نسحلا نع مصاع نع ةدبع انثدح "هفنصم"يف ةبيش يبأ نبا ىور [؟77/* ةيارلا بصن] .بيرغ ****

 [مامإلا ىلإ دودحلا لاق نم باب «5.1/5].صاصقلاو دودحلاو ةاكزلاو ةالصلا :ناطلسلا ىلإ ةعبرأ :لاق



 دودحلا باك ا ٠

 وه نم هيفوتسيف «دبعلا طاقسإب طقسي ال اذهلو ,داسفلا نع ملاعلا ءالخإ اهنم دصقملا نأل

 يصل دري اذهو «دبعلا قح هنأ ؛ريزعتلا فالخمب «هبئان وأ ؛ امإلا وهو عا رهاب
 1 ةوخو ىضافل

 دق ءاملاسع ءاقلاو ةلقاس اع قركي نأ مجرلا ناصحإو :لاق دنع عوضوم عرش هلا قحو

 طرش غولبلاو لقعلاف ءناصحإلا ةفص ىلع امهو ءام لمسو سيسي اسف أف حدو

 لماكت ةطساوب ةيانحلا لماكتل طرتشي امهءارو امو ءامفود باطح ال ذإ ؛ةبوقعلا ةيلهأل

 عرش دقو .معنلا لئالج نم ءايشألا هذهو ءاهرثكت دنع ظلغتي ةمعنلا نارفك ذإ ؛ةمعنلا

 درو ام عرشلا نأل ؛ ؛ملعلاو فرشلا فالخب هب طانيف اهعامجتسا دنع انزلاب محجرلا
 عايشأل ١( هذه

 اننا 3 نم ةكمم 3 2 هر آرب يسد بصنو. امهرابتعاب

 رفوت دعب هينا نزلا نع ةرجز سس 0 لول ع دكدو ةملسملا 1

 ظفل اذه :مجرلا ناصحإو (ةيانبلا) ريزعتلاك راصف هقييشسلا ل لوق نع :باوح :نروفلا فال

 ريغ هلإف ءفذقلا ناصحإ نع ازارتحا محرلاب ناصحاإلا ديق امثإ ل ةةأمإ ةيانبلا | ."هرصتخم" يف يرودقلا

 (ةيانعلا).تابوقعلا ظلغأ يعدتسي هظلغتو :ظلغتي [7١7/هةيانعلا] .ىلاعت هللا ءاش نإ ؛ءىجي ام ىلع اذه

 [* ه ه/, ةيانبلا] . حيحص حاكن يف اهب لوخدلاو مالسإلاو غولبلاو لقعلاو ةيرحلا يأ :ءايشألا هذهو

 مكحلا توبث نوكيل ؛توملا ىلإ ةراجحلاب مجرلا وهو ؛تابوقعلا شحفأل اببس نوكي امنارفكف :معنلا لئالج

 عرش دق انزلاب مجرلا نأل ؛ددعلا اذه ىلع طئارشلا رصحنا امنإ نيعي :خلإ عرش دقو (ةيانعلا).هببس ردقب
 ىلع ليلد 'خلإ ةيرحلا نألو (ةيانبلا).ءايشألا هذه عامجتمساب يأ :هب طانيف [7١-4+/ه ةيانعلا].حلإ

 كلذو ؛فرشلاو ملعلا نم اهريغ نود انزلا نع ءانغتسالا يف الخدم اه نأ نمضتي طئارشلا كلت ىلع راصتقالا

 1١[ 4/5 ةيانعلا] .دحأ ةيالو تحت سيل هسفن رومأ ىلوتي رحلا نأل :خلإ نم ةنكمم (ةيانعلا).لإ ةيرحلا نأل
 [مهدإم ةيانبلا| .رجزلا بسس: يأ :ئرارتألا لاق :ةوجرم لكلا



 م5 دودحلا باعك

 مث «ةاروتلا مكحب كلذ ناك :انلق *."اينز دق نييدوهي محجر دمت يبنلا نأ" يور ام :امهل
 جاليإلا :لوحدلا يف ربتعملاو 5” 'ٍنّصْخُمب سيلف هللاب كرشأ نم اننا حو

 يح لوحدلا دنع امهيف ناصحإلا ةفص طّرشو .لافلا يجوب دعو ىلع ليلا ف
 نيج وزلا يأ

 اذكو ءانصحم نوكي ال ةيبصلا وأ «ةنونحملا وأ ةكولمملا وأ «ةرفاكلا ةحوكنملاب لحد ول

 ةمعنلا نأل ؛ةغلاب ةلقاع ةملسم ةرح ىهو «تافصلا هذه ىدحإي ًافوصوم ٌّجوزلا ناك اذإ
 فو «اهتبغر ةلقل ةيبصلا يف بغري املقو «ةنونحملا ةبحص نع رفني عبطلا ذإ ؛لماكنت كلذب

 ؛نيدلا يف فالتخالا عم فالتثا الو ؛دلولا قر نع ارذح ةكولمملا ةحوكنملا

 29 كلا لروسرو مهأس اذهو «مالسإلا ءادتبا يف نعي ةاروتلا مكحب نييدوهيلا 225 يبلا مجر يأ :كلذ ناك

 لوق يف طرش يعي :طرشو (ةيانبلا).نيناتخلا ءاقتلاب نيعي :لسغلا بجوي (ةيانبلا).ةاروتلا يف انزلا دح نع
 رفكلا يهو :تافصلا هذه (ةيانبلا).انصحم جوزلا نوكي ال اذكو يأ :اذكو [51/4 ةيانبلا] .يرودقلا
 [8 9/4 ةيانبلا] .مالسإلاو غولبلاو لقعلاو ةيرحلا نم ركذ ام يأ :كلذب (ةيانبلا).ابصلاو نوندلاو ةيقرلاو

 "هحيحص" يف يراخبلا جرخخأ [7/7 ةيارلا بصن] .ًالوطمو ارصتخم رمع نبا نع ةتسلا ةمئألا هجرخأ ”
 6 هللا لوسر قلطناف ءاينز دق ةيدوهيو يدوهيب يأ 2 ها لوسر نأ هريخخأ رمع نب هللادبع نأ عفان نع

 نيب فلاخنو امهلّمجنو امهفوجو دّوسن :اولاق ؟ىنز نم ىلع ةاروتلا يف نودحب ام :لاقف دوهي ءاج نح
 ةيآب اوّرم اذإ نيح اهوءرقف امي اوءاجف «نيقداص متنك نإ ةاروتلاب اوتأف :لاق ءاممه فاطيو امههوجو
 مالس نب هللا دبع هل لاقف ءاهءارو امو اهيدي نيب ام أرقو محرلا ةيآ ىلع هدي أرقي يذلا فلا عضو محرلا
 .امجرف ةككادللا لوسر امنقا رمأفا يتجرلا ةيآ اهعمت اذن: اهعقرفأ ءءدلي:عقريلف هزم 1586 هللا لوسر عم ىنهو
 [اونز اذإ مهفاصحإو ةمذلا لهأ ماكحأ باب 184١. :مقر] .ثيدحلا

 ."هننس" يف ئيطق رادلا هاور هيوهار نب قاحسإ قيرط نمو «'هدنسم' ف هيوهار نب قاحسإ هاور ”
 725 ىبلا نع رمع نبا نع عفان نع "هننس" يف نطق رادلا هاور [73710/ ةيارلا بصن] .فوقوم باوصلاو
 يف هيوهار نب قاحسإ هاور [هريغو تايدلاو دودحلا باتك :44/7] .نصحمم. سيلف هللاب كرشأ نم :لاق
 53185/1١١[ ننسلا ءالعإ] .حيحص هدنسو «"هدئسم'



 دودحلا باتك اذ

 نصح ال' ن1. هوقو فلفو اس ةيلتت ةنبشتاو 1 رلاكلا يل اقل هلام <« شسوي وأو

 يف عمجي الو :لاق ”."دبعلا ةرحلا الو ةممآلا ةدعلا الو «ةينارصنلا الو ةيدوهبلا اسملا
 رودقلا

 مح ذويصاللا نس يرعب دلجلاا نألو 5” عمجي مل نع هنأل ؛دلحجلاو مجرلا نيب نصح

 , كا | :
 دعب لصحي ال هرجزو ءاهاصقأ ةبوقعلا ف وه ذإ ؛محرلاب دقو ةريك خر نأل ؛محرلا

 ؛اًدح امهنيب عمجبي هك د يعفاشلاو .يفنلاو دلحلا نيب ركبلا ين يي عي الو :لاق دك اله ْ قف + الا. 2 11 .

 قي يف سيل هدنعف «قازلا ناضحإ طرش اهب لوعدلا تقو ةحوكنملا مالسإ نأ يف يأ :ةرفاكلا يف

 ريصي ةرفاكلا ةحوكنملاب لخد ول
 كني دمحم لاقو :خلإ نصحت ال [7/ه ةيانعلا] .نيدلا يف فالئخالا عم فالنئا الو :هلوق نم نعي :ةانركذ ام

 ميهاربإو رماع نع كلذ انغلب :لاق مث ءامب لخد اذإ ةنصحملا ةأرملا الإ ملسملا لجرلا نصخي ال :"لصألا" يف

 ©/١7[ ةيانعلا| .ةيدماغلا يف الو ءزعام يف امهنيب عمجي مل يأ :عمجي مل [* 559/7. ةيانبلا] .يعحنلا

 زعتلا قيرطب ال «ةيدحلا ثيح نم يأ :اًدح امهنيب
 جورتي نأ دارأ هنأ كلام نب بعك نع "هننس" يف ئطق رادلا ىور ["748/7 ةيارلا بصن] .بيرغ *

 ميرم يبأ نب ركب وبأ :لاقو «كنضحت ال اهإ :لاقو ءاهنع هاهنف كلذ نع دك يببلا لأسف «ةينارصن وأ ةيدوهي

 :يدع نبا لاق نكلو [هريغو ثايدلاو دودحلا باتك :44/7].ابعك كردي مل ةحلط يبأ نب يلعو «فيعض
 ةبتع هعبات دقو اميسال حلاص نسح ثيدحلاف ؛"ينغملا قيلعتلا" يف امك ةحلاص اهإف «هثيداحأب جتحي نمم وه
 31١1/١1١[ نئسلا ءالعإ] .هل "ججحلا" يف مامالا نسحلا نب دمحم دنع ميمت نب
 انلذنإ

 (ةيانعلا) .هك مون فس وي يبأ ىلع يأ :هيلع ةجحلاو [؟ ه/ه ةلاتعلا] :اطضتخ ضر

 يف يراختبلا هج رخخأ فيسعلا كثيديح | ةيارلا ب بَضنآ زعام ثيدحو «قفيسعلا ثيدح هيف

 هللا باتكب انين ضقا هللا لوسر اي :لاقف يبارعأ ءاجج :الاق يئهجلا دلاح نبديزو ةريره لأ نع "سيوف"

 نزف ءاذه ىلع افيسع ناك ئبا نإ :يبارعألا لاقف هللا باتكب اننيب ضقا ءقدص :لاقف همصخ ماقف

 امنإ :اولاقف ملعلا لهأ كي مّ .ةديلوو متغلا سه ةئاعب هنمه نبا تيدفقف (مج لا كنبا ىلع : يل اولاقف هتأرماب

 درف ملغلاو هديل ولا امأ هللا تايكب اهكشن نيضفأل 2 يببلا لاقف ععاع بيرعت و ةئام دلح+ كلغبا ىلع

 اهمجراف ءاذه ةأرما ىلع دغاف -لجرل - سينأ اي تنأ امأو «ماغ بيرغتو ةثام ةدلج كنبا ىلعو :«كيلع

 [دودرم حلصلاف روج حلص _ ا وحلطصا اذإ يباب ا :مقر] .اهمجن ف نفيا اهيلع ادغف



 اذ دودحلا باتك

 ؛انزلا باز ميس دي قالو" (' ماع بيرعت و ةئام دلح ركبلاب ركبلا" . تاع هلوقل
 ف عطقلا يأ يفنلا يا

 لإ اعوتعر بحمل لك ذلك لعج 4اًودلجاف :ىلاعت هلوق :انلو .فراعملا ةلقل
 ىلاعت هللا يأ

 مادعنال ؛انزلا باب ّحتف بيرغتلا يف نألو روق ذللا زك هنوك ىلإ وأ ءءافلا فرح

 نم وهو :ةبسكم هانز لح ابرف .ءاقبلا داوم عطق هيف مث : * «ةريشعلا نم ءايحتسالا

 27" ةنتف يفنلاب ىفك" : هذ يلع لوقل !ةحجرم ةهجلا هذهو ءانزلا هوجو حبقأ
 520 ةوهش دايدزال

 ةبحصلا نم أشني امنإ انزلا نأ امل ؛؟تابيبحلاو ءابحألا نم هنوفرعيو مهفرعي نم ةلقل يأ :فراعملا ةلقل

 باتكلل خسن هاور يذلا ثيدحلاب لمعلاو :ىلاعت هلوق [17/5 ةيانعلا] .كلذل عطاق بيرغتلاو ؛ةسناؤملاو
 دعب ءازجلا ركذ اذإو «ءازجلل ءافلا نأ :هانعمو ءردصملا ىلع بصن :اعوجر [؟5/© ةيانعلا] .زوجي ال وهو

 تنأف «رادلا تلخد نإ :هتأرمال لاق اذإ هنأ ىرت الأ «ءازجلا وه هنأ مهمالك ءارقتسا لد ء«ءافلاب طرشلا

 [؟"/ه ةيانعلا] .ءافلا دعب روكذملا وه ام الإ طرشلا ءازج سيل ةدخاو قلاط

 ةجاحلا عضوم يف يفنلا نود دلحلا ركذ هنأ :هانعمو ءروكذملا لك هنوك ىلإ اهيل يأ :خلإ هنوك ىلإ وأ

 لالخإلا مزل نيبي ملو «هيلإ جاتحم ءيش ىقب ولف ءنايبلا يف هيلإ جاتحي ام لك هركذ ام ناكف «نايبلا ىلإ

 [؟ 5/9 ةيانعلا] .سوبلملاو لوكأملا نم هيلإ جاتحي ام نعي :ءاقبلا داوم (ةيانعلا).ةجاحلا عضوم يف نايبلا

 داوم عاطقنا اهجرخأ ,ناخلاو طابرلا يف تلزنو «ناطوألاو براقألا نع تدعابت امل امنأل :خلإ امبرف

 ىوقأ ةلعلا نم ةهجلا هذه نأ حتفلا هجوف ءاهرسكو ميلا حتفب :لاقي :ةحجرم [*54/ ةيانبلا] .شاعملا

 لاقف «يلع لقن ةحص ركني مصخلا نأ :رسكلا هجوو «هانلق ام ةحصل يلع لوق ةداهشب مصخلا ةلع نم

 ,لوعفملا ىلع ةلحاد «ةلصلل ماللا تناكف «يلع لوق ةحص هيدؤي للعلا تاهج نم ةهجلا هذه :فنصملا

 [؟1/© ةيانعلا] .ليلعتلل تناك لوألا هجولا ٍيفو

 لعج دقف «نيع اوذخ ؛نيع اوذخ نبع اوذح 2 هللا لوسر لاق : :لاق تماصلا نب ةدابع نع ملسم هحيربفأ *

 | زلا دح باب «< :مقر].محرلاو ةئام دلح بيتلاب ب بيثلا و «ةنس يفنو ةئام دلج رك ؟يلاب ركبلا 5 نحلل هللا

 |" ./* ةيارلا بصن]."راثآلا باتك" ف ا قف قازرلادبع هاور"“

 ؛نايفنيو ةئام نادلجي :ركبلاب رت ركبلا يف هللادبع لاق :لاق ميهاربإ نع "هفنصم" ف قازرلادبع هاور

 [يفنلا باب 281١ 5/1].نايفني نأ ةنتفلا نم امهبسح ىلع لاقو :لاق



 دودحلا باعك م

 مجرو ةئام دلحج بيثلاب بيثلا" :كِلَع هلوق وهو ءةرطشك خ وسنم ثيدحلاو

 :ةحلصم كلل قا ٌمامإلا ىرب نأ اللا .هعضوم يف هقيرط فرع دقو 2"ةراجحلاب
 بيرغتلا ي

 «لاوحألا صضعب ف ؤ ديفي دق هنأل ؛ةسايسو ريزعت كلذو ءىري ام ردق ىلع هبرغيف

 .كد ةباحصلا ضعب نع يورملا يفنلا لمحي هيلعو «مامإلا ىلإ هيف يأرلا نوكيف

 ببسب عنتمي الف «قحتسم فالتإلا نأل ؛محجر :جعرلا ليسو : ضيرلا فز انو

 ماقي ال اذهو «كالحلا ىلإ يضفي اليك ؛أربي تح «دلجي مل :دلحلا هذح ناك نإو «ضرملا
 ةقرسلا يف دلحلا ١

 ؛ءاهلمح عضت يح لح ١ : لماحلا تنز اذإو .دربلاو رجلا ةدرش يع عطقلا

 دلخب مل : لاا يقع ناك ادإو (ةمرتكخ سفن وهو ,دلولا كالله عم يدؤي اليكل

 ءضرم عون سافنلا نأل منه جرت د ديرب .عقترت :ىأ اهسافن نم ىلاعتت نح
 سافنلا يك ا

 نعو . لصفنا لقو ,دلولا لحأل ريخخأعلا ١ نأل ؛ ؛مجرلا فاالخعب ععربلا نامز ع رخ ويف

 نأل ؛هتيبرتب موقي دحأ نكي مل اذإ ءاهنع اهدلو يبغتسي نأ ىلإ رخؤي هنأ بلم ةفينح يبأ

 :تعضو ام دعب ةيدماغلل لاق الكلع هنأ يور دقو عارفا نع لولا ةلايب ريخأتلا يف

 :ىلاعت هلوقب :خ وسنم (ةيانعلا).' 'ماع بيرغت و ةئام دلحج ركبلاب ركبلا"' 85 0 هلوق يع ا خايبققناو

 بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا" :3ع هلوق خسن قيرط يأ :هقيرط فرع . كاودلخلاف ار لاو ةقفا لاو

 «ريسافتلا نم هعضوه يف : دقن يكاكلا لاقو ؛يرارتألا هلاق فاللخلا ةقيرط ِق عي هعضوم ُِق "ماع

 نيب ركبلا ّق عمجبي الو :هلوق نم ءانعسنا خل ىري نأ ذلا |[ ةيانبلا| .خ وسنملاو خسانلا باتكو

 .كلذ لعف هتراعدل ةحلصم ينازلا بيرغت مامإلا ىأر اذإ نعي يفنلاو دلجلا

 .ىلاعتت تح :يرودقلا لوقل ريسفت :عفترت .ةسايسلاو ريزعتلا نم ركذ ام ىلع يأ :لمحي هيلعو
 سافنلا عاطقنا ىلإ رظتني الو «لمحلا عضو دعب ماقي محرلا نإف :مجرلا فاالخع



 1 دودحلا باتك
 - ا امد ٠للسسا

 ؛ةئيبلاب اها دقلا 5 نإ دعنا لإ كلل - 7 ىلبحلا مث *,"كدلو نيغتسي نيح ىعجرا'

 .ملعأ هللاو :سبملاديفي الق «لماع عني عوحرلا نأ ؛راوقلا فالك «برق اليك

 .سبجحت ال انزلاب ترقأ ول اهإف :رارقإلا فالخع

 هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع "هحيحص" يف ملسم جرحأ [777/7 ةيارلا بصن].ظفللا اذه بيرغ *

 دماغ نم ةأرما هتءاج مث :لاق - هيفو -نرّهط هللا لوسر اي :لاقف 53 يبنلا ىلإ كلام نب زعام ءاج :لاق

 :تلاقف «هيلإ يبوتو هللا يرفغتساف يعجرا كحيو :لاقف ءئرهط !هللا لوسر اي :تلاقف ءدزألا نم
 امك يددرت نأ ديرت كارأ :تلاقف «هيلإ يبوتو هللا يرفغتساف يعحرا كحيو :لاقف «نرهط هللا لوسر اي

 :اه لاقف ءمعن :تلاق ؟تنآ :لاقف «قزلا نم ىلبح اهفإ :تلاق ؟كاذ امو :لاق ءكلام نب زعام تددر

 دق :لاقف دو ىبلا ىتأف :لاق ءتعضو نح راصنألا نم لحجر اهلفكف :لاق ؛كنطب يف ام يعضت ىح
 راصنألا نم لجر ماقف يهعض ري خه اهل ن ديلا ١ ديم اهدلو ع ع للو اهمج رن ال اذإ :لاقف عةيدماغلا تعصو

 [ىرزلاب بقت لس روم دبل ١585( :مقر] .اهمجرف :لاق !هللا ين اي ءهْعاَضَر يلإ :لاقف



 توا وتو تنافي بسوي

 لجرلا ءطو :ناسللاو عرشلا فرع يف هنأو ءانزلا وه دحلل بجوملا ءطولا :ل

 قا الإ ىلع يسمو ءروظحم لعق ةنأل ةكللا ةهبشو :كللما ريغ يف ليل يف ةأرل
 'تاهبشلاب دودحلا اوعردا" 03 قل هيدي يوي قالا نع قردفأ دس

 ةهبش ىمستو لحما يف ةهبشو «هابتشا ةهبش ىمستو «لعفلا يف ةهبش :ناعون ةهبشلا

 ءاليلد ليلدلا ريغ نظي نأ هانعم نأل ؛هيلع هبتشا نم قح يف ققحنت :ىلوألاف .ةيمكح
 ,هتاذ يف ةمرحلل يفانلا ليلدلا مايقل ققحتت :ةيناثلاو «هابتشالا ققحتيل نظلا نم دبالو

 دقني 6

 5 يي ب ةيطبسو فرس نايب ين عرش «دحلا ةماقإ نايب نم غرف امل :خلإ ءطولا باب

 4 ٍيغ يف نوكي نأ اوربتعا امنإ :همالك ريرقتو ءانزلا ققحت يف ةهبشلا ءافتلا مهرابتعا نايبل ليلعتلا اذه :خل ! هنأل

 بجوي الف ءهجو نود هجو نم تباث صقانلا نأل ؛لامكلا هيف ربتعيف ءدحلا بجوي روظحم لعف هنأل ؛كلملا

 نيميلا كلمو حاكنلا كلم يأ :ثللملا نع .هتهبشو كلملا نع يرغتلا دنع رظحلا ىف لامكلا ةلماك ةبوقع

 .هيلع هبتشا نم قح يف ةهبش يه يأ :ةابتشا ةهبش (ةيانعلا).تباثب سيلو تباثلا هبشي ام يه :تاهبشلاب
 |[ مه ةيانعلا| .دَح ىلع مرحت اهنأ تملع نعل تلح ؟لاث ربا يوجع هيلج هيبشي ملبن نم قح يف ةهبشب تسيلو

 ["م-م»*/ه ةيانعلا] .ئلع مارح انأ تملع :لاق نِإو هدحلا بجوت ال اهنإف ءاضيأ كلم ةهبش ىمستو : لا يف ةهبش

 ارفعي ةيانبلا] .ةقيقح اتباث كلما نكي مل نإو ءدحلا طاقسإ يف كلملا مكح هل يطعأ لحما نأ رابتعاب :ةيمكح ةهبش

 ةيراحلا مادختساو «مادخختسا ع عون ع ّظ طولا نأ ىلع ءانب هل لحت هتأرما ةيراج نأ نظ اذإ امك :خ ! نظي نأ

 كلامو تنأ" :#تلع هلوق لثم :هتاذ يف [م”/ه ةيانعلا] .ناطلا ىلإ ةبسنلاب اهققحت نوكيف ءىءطولا اذكف لحي

 |3777. ةيانبلا] ."”كيبأل

 لاق :تلاق اهي ةشئاع نع "هننس" يف ئيطق رادلا ىور ممم كلا بيست ,ظافللا اذه نيرش

 .ثيدحلا ؛هليبس اولخف اج نوع ملسملل متدجو نإف ؛نيملسملا نع متعطتساام دودحلا اوعردأ" 3 هللا لوسر

 [هريغو تايدلاو دودحلا باتك ؛ه/؟]



 م1 هبجوي ال يذلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا باب

 بسنلاو ةهةييدلا قاللطإل ؛نيعونلاب طقسب لحلاو .هداقتعاو ناجل نط ىلع فق وتت الو

 ف انز ضخم لعف نأل ؛هاعدا إو لوألا قدح ْثي الو .دلولا ىععدا اذإ ةيناثلا ف تبي 5

 اة ىف صحف دي و هيلع رمألا هابتشا وهو نا عحار رمأل ديلا ظبي اقؤو .لوأل
 راء لعفلا يي

 ف يىهو ا ةقلطلل يهتح وزو ىهمأو هيبأ اع :عضاوم ةيناع 5 لغفلا ةيسشف

 ,ةدعلا يف يهو اهالوم اهقتعأ دلو مأو «ةدعلا ف يهو لام ىلع قالطلاب انئابو ,ةدعلا

 ,دودحلا باتك ةياور يف نمترملا قح يف ةنوهرملا ةيراجلاو «دبعلا قح يف ىلوملا ةيراجو

 :لاق اذإف :عضاوم ةينامث (ةيانعلا).ريدقت لك ىلع ةيناثلا يفو «نظلا دنع ىلوألا يف نكل يارا ا

 عضوم يف انظ اذه ناكف «ةسفن لامت هعافتنا بسح ءالؤه لامع. عفتني ناسنإإلا نال قد الف .ىل ل احم اهفأ ثتننظ

 دحاو دحي ال يل ل اهي ةنأ تنبظ تبوس ءىلع مارح اهنأ تملع : لجرلا لاق نإو «دحلا عنتميف هابتشالا

 لجرلا نع طقس «ةأرملا نع دحلا طقس اذإف ءاممي موقي انزلا نألف لحجرلا امأو ؛ةهبشلا ىوعدلف ةأرملا امأ .امهنم

 [؟31714/4 ةيانبلا] .الع نإو هدج ةيراج اذكو :هيبأ ةيراج [”7/5 ةيانعلا] .ءيجيس ام ىلع ةكرشلا ناكل

 .بسنلا توبثو تحألا حاكن ةمرحو ؛ءئكسلاو ةقفنلا ءاقبل انهه هابتشالاف :ةدعلا يف

 :لاق نإو «هيلع دح الف ,ةدعلا يف اهئثطوف ءلام نكي مل اذإ هنأل ؛نئابلا قالطلا ديق امنإ حا قالاطلاب انئابو

 انلق ام يه اهالوم اهقتعأ دلو مأ ةهبش شو :لا دلو مأو [74/ه ةيانعلا].ءيجي ام ىلع مارح ىلع اهفأ تملع

 [5/ه5 ةيانعلا] .هابتشالا عضوم يف نظلا ناكف «ءشارفلا رثأ مايق نم ةدعلا يف يهو ءاثالث ةقلطملا ف

 نأ زاحف «هلام نم ةيراجلاو ؛هالوم لام يف دبعلا دي طاسبنا ىلوملا ةيراج يف دبعلا ةهبشو :خل! ىلوملا ةيراجو

 ىلعو «دحي ال يل لحت اهنأ تننظ :نهترملا لاق اذإ عي :دودحلا باتك(ةيانعلا).ءطولاب اهيف طاسبنالا لح نظي
 دقعنا ةيراج ئطو هنأل ؛ةكرتشملا ةيراجلا يف امك عدي مل وأ ءنظلا ىعدا ءاوس دحلا بجي ال :نهرلا باتك ةياور
 نأ ىلع اهارتشا ةيراج عىطو ول ام ىلع اسايق هبتشي مل وأ هيلع هبتشا دحلا هيلع بجي الف «كلملا ببس اهيف هل

 ناك اذإو ؛نهرلا تقو نم هقح ايفوتسم ريصي كالهلاب هنأل ؛كلملا ببس اهيف هل دقعنا :انلق امنإو «رايخلاب عئابلا
 ,دودحلا باتك يف هركذ ام هجوو .كاللا دنع كلملا ةقيقح لصحيو «لاحلا يف كلملا ببس هل دقعنا دقف كلذك

 ةيلام نترملا كلمت امنإ انههو «ةيمكح ةهبش ثروي ال همايقف ؛لاحب ةعتملا كلم ديفي ال دقع نهرلا دقع نأ وه

 | 8-5 4/ه© ةيانعلا] .لاوحألا نم لاح يف ةعتملا كلم ديفي ال كالهلا دعب لاملا كلمو ,كالهلا دنع نوهرملا



 هبجوي ال يذلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا باب 0

 ىلع اهنأ تملع :لاق ولو «يل لحت اهنأ تننظ :لاق اذإ دح ال عضاوملا هذه يفف

 قح يف ةروهمملاو «ميلستلا لبق عئابلا قح يف ةعيبملا ةيراجلاو ,«تايانكلاب انئاب

 ةياور يف نهترملا قح يف ةنوهرملاو «هريغ نيبو هنيب ةكرتشملاو ءضبقلا لبق جوزلا

 .مارح ىلع اهنأ تملع :لاق نإو «دحلا بجي ال عضاوملا هذه يفف ؛نهرلا باتك

 وهو :ةعيرحت ىلع ًاقفتم ناك نإو ءدقعلاب تبثت للي ةفينح يبأ دنع ةهبشلا مث
 ةمرحلاب يأ قمل مر مراح حاكن قا كللذ رهظيو (هكيرحتب ملع اذإ تبثت ال : نيقابلا دنعو «هب مناع

 مث ءاثالث هّتأرما قلط نمو .اذه انفرع اذإ .ىلاعت هللا ءاش نإ :كبتأي اه ىلع
 ل

 53 ص للحم للملا لاوزل ١ د مارح ىلع نأ كفل :ناقو عددعلا 8 اهئطو

: : 

 ءعامجإلا كلذ ىلعو .لحلا ءافتناب باتكلا قطن لقو «ةيفتنم ةهبشلا نوكتف ىهجج و

 فاالتخال :تايانكلاب انئاب (ةيانعلا). "ا كلامو عننا " .كنلء هلوق وهو :كلملل يضتتقملا | مايقل :هنبا ةيراج

 نلغ اظلم انفإ تانك“ ع بلا ديلا نآل :ل ! ةعيبملا ةزرالاو ااا ةنئاب وأ ةيعجر افوك ىف .ّيِو ةباحصلا

 كلملا مايقل :ةكرتشملاو (ةيانعلا). ديلا كلم هان :ةروهمملاو (ةيانعلا).لحما يف ةهبش تراصف («ةيقاب ءطولا

 مث «لئاقلاو لعافلا ىلإ انفي ناك ام وه ةهبشلا نم ناعونلا ناذهو :خلإ ةهبشلا مت (ةيانعلا)٠.فصنلا يف

 [ءدرد 0-42, ينوب يهو «ىرخأ ةهبش

 ءيطاولا ناك ءاوس «غةيف افلتخم وأ هيلع اهم امارغ و 3 هيل زا دّعلا ناك د عي :إ ناك نإو

 [37/7 ةيانبلا] .يرحتلاب ملاع هنأ لاحلاو يأ هب ملاع وهو :هلوق ئععم وهو ءامي الهاج وأ «ةمرحلاب املاع

 (ةيانبلا) .._ ةفينح يبأ دنع دحي ال ءاهثطوف اهحاكن هل لحي ال ةأرما جوزت نمو :هلوق دنع كلذو :كيتأي ام ىلع

 قلط نمو :لوقنف «لئاسملا نم امي قلعتي ام رك ذن ةهبشلا يعون نايب نم هان ركذ يذلا اذه يأ :اذه انفرع

 (ةيانعلا).لإ ذَْب ْنِم ُهَلَلِحَت الف اًهقلط نفل :ىلاعت هلوق يعي :باتككلا قطن [177/ ةيانبلا] .حلإ



 م هبجوي ال يذلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا باب

 يل لحت اهنأ تننظ :لاق ولو .فالتخا ال فالح هنأل ؛هيف فلاخملا لوق ربتعي الو

 (ةقفنلاو .سبحلاو .بسنلا قح ىف مئاق كلملا َرثأ نأل ؛هعضوم يف نظلا نأل ؛دحي ال
 ةقفنلا بوحج و أ

 لام ىلع ةقلطملاو «ةعلتخملاو ءاهالوم اهقتعأ اذإ دلولا م ءاو..هديحلا طاقسإ يف هّنظ ربّعاف

 لاق ولو .ةدعلا يف راثالا ضعب مايقو ,عامجإلاب ةمرحلا توبثل ؛ثالثلا ةقلطملا ةلزنمب

 :لاقو ءةدعلا ىف انينطو م ءاهتقت ترامعاف لذي كّرمأ وأ تيري وأ :ةيلتخ تنأ اه

 و رمع بهذم نمف «هيف ريو ةباحصلا فالتخال ؛ُدَُي ل :مارح ىلع اهنأ تملع
 اذإ اذكو «تايانكلا رئاس يف باوجلا رئاس يف باوجلا اذكو «ةيعحر ةقيلطت اهنأ

 دلوو هيلو ةيراخخ عيطو نع ىلع ٌدَح الو ..كلذ عم فقالغعألا .مايقلا ؛اثالث رت
 (ليلد نع تأشن اهأل ؛ةيمكح ةهبشلا نأل ؛مارح ىلع اننأ تسملعغ لاق إو هدلو

 ؛ةدحاو الإ عقي ال ؛ةلمج اناث اهقلط اذإ :لوقت ةيديرلا نإف :ةيمامإلاو ةيديرلا لوق هب ديري :هيف فلاخملا

 فللدع هثآلا , هَ 48: ىلع لين 0 ةرمخم :ةنسلا فالاغخ .هنوكل ؛الصأ ءيش عقي ال هنإ :لوقت ةيمامالاو

 نوكي نأ فالخلاو ءادحاو دصقملاو افلتخم قيرطلا نوكي نأ فالتخالا نأ :امهنيب قرفلاو ؛فالتتخا ال

 ءءطولا اذن بسنلا ال قالطلا ىلع قباسلا قولعلا رابتعاب بسنلا نعي :يسنلا قح (ةيانعلا) .افلتخم اهلك

 [737/4 ةيانبلا] .جورخلا نم عنملا يأ :سبحلاو [77/© ةيانعلا] .تبثي ال هنإف

 لحت امنأ تئنظ :لاق نإو ؛جورخلا ,ةييبنسوويس هيج يحوم :راثآلا ضعب

 ب ةيانبلا] .ةهبش ثروأ اهوحنو ةدعلا نم كلملا رثأ مايق نأل ؛ةهبشلل دحي ال ةروصلا هذه

 .يئانكلا قالطلا يف يأ :هيف .ةيعجر :مهضعب لاقو «نئاوب اهلك تايانكلا :مهضعب لاقف :ةباحصلا فالتخال
 وهو ءاهعماج مث «تايانكلا نم ءيشب اهنابأ نإو :"يفاكلا"يف ديهشلا مكاحلا لاق :خلإ باوجلا اذكو

 نم ىون اذإ مكحلا كلذك يأ :! اذكو [15/4 ةيانبلا] .هيلع دح الف ؛مارح يلع نأ تملع :لوقي
 ةباحصلا فالتخا نأل ؛مارح ىلع امنأ تملع :لاق نإو دحي ال ةدعلا يف اهنطو مث ءاثالث ةيانكلا ظافلأ

 [17/8 ةيانعلا] .دحلا بحي الف ةمئاق ةهبشلا تناكف «ثالنلا ةينب عفتري ال



 هبجوي ال يذلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا باب 3و

 بستلا كتبو .دحلا قح يف ةمئاق ةوبألاو ” "فلل كلامو تنأ"' :ةتلع هلوق وكو

 ( ةلحج+ 9 ١ وأ هم - وأ يأ ةيزاخ اج ءىطو اذإو .هانركذ دقو ,ةيراجلا ةميق هيلعو_عهنم

 لع ان تملع :لاق إو «هفذاق ىلع الو. يلع د الف ءيل لمت اهنأ تننظ :لاقو
 ىف اطاسبنا ءالؤه نيب نأل ؛نال وم ةيراخخ ءيطو ادإ كنعلا اذكو ا مارح

 2205 ةح انز هنأ الإ هابتشا ةهبش تناكف لمتحم عاتمتسالا ف هلله ,عافتنالا

 ؛رهاظلا يف عدي مل لحفلاو «يل لحي هنأ تننظ :ةيراحلا تلاق اذإ اذكو «هفذاق دحي الف
 م

 مقحم ىل ام اهفأ 006 :لاقو م وأ ؛هيح هيحخخأ ةيراج ءيطو ن !و .دحاو لعفلا نأل

 .انيب امل ؛دالولا ىوس مراحملا رئاس اذكو ءامهنيب اميف لاملا يف طاسبنا ال هنأل
 انه غو ةلاخلاو لاخلاك

 [1/7:/5, ةيانبلا] .ايح بألا ناك نإو «دحلا بوجو مدع يف بألا ربوع نأ ىلإ كلذب ريشي .ةوبآلاو

 هنأل ؛رقعلا طقس ةميقلا عيمجب اهكلم امل هنأل ؛هيلع رقع الو بسنلا تبث دنع اهكلع هنآل :ةيراججا ةميق

 نبالا نأل :عافتنالا يف [؟"85-*/01/7, ةيانبلا] .قيقرلا حاكن باب يف يأ :هانركذ دقو (ةيائبلا) .ءزحلا نامض

 (ةيانبلا) .هالوم لام ف دبعلا اذكو «ةجوزلا لام يف جوزلا اذكو ءفرصتلاو لكألل هب عفتنيو ؛هيوبأ لام لوانتي
 دح الف ؛يل لحت اهفأ تننظ :لاقو :هلوق ىلع فوطعم :خل ! اذكو (ةيانبلا).عاتمتسالا لح يف يأ :ع اتمتسالا

 [5/.52 ةيانعلا| .ةياورلا رهاظ يف دبعلا ىلع دح ال يأ «(ةيانبلا).اذك و :هلوقب لصتم :خل ! ع دي مل (ةيانبلا).هيلع

 [/7/7 ةياببلا] .دحلا هنع طقس ءاهنع طقس اذإف ءامهلعف نأل يأ :دحاو لعفلا

 [؟9/8 ةيانعلا] .امهنيب اميف لاملا ف طاسبنا ال هنأل :هلوق نيعي :انيب امل

 «باطخلا نب رمع ثيدح نمهو «؛بدنحج نب ه رجم ثتيدح نمو ؛ةشئاع ثيدح نمو رباح ثيدح نم يور*

 نب رباج نع اةنئسأ يف هحام: نيا ةاور | ةيارلا بصت] .رمع ن ربا ثيدح نمو «دوعسم نبا ثيدح نمو

 كلامو تنأ :لاقف يلام حاتجي نأ ديري يبأ نأو اذلوو لام ل يل ْنَأ هللا لوسر أي :لاق 8 نأ هللادبع

 [هدلو لام نم لجرلل ام باب «١175:مقر] .كيبأل



 15١ 1 هبجوي ال يذلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا باب

 هيلعو ؛هيلع ّدح ال :اهئطوف كئتجوز اهإ :ءاسنلا تلاقو «هتأرما ريغ هيلإ تف نمو

 عضوم يف رابخإلا وهو ءاليلد َدّمَتعا هنألو ؛ةدعلابو *.هدّقذ يلع كلذب ىضق ع
 ,رورغملاك راصف «ةلهولا لوأ ف اهريغ نيبو «هتأرما نيب زيمب ال ناسنإلا ذإ ؛هابتشالا

 دجو نمو .ةقيقح مدعنم كلملا نأل ؛هكللر فسوي يبأ نع ةياور يف الإ هفذاق دحي الو

 ةرظلا نكي ملف «ةبحصلا لوط دعب ةابتشا ال هنأل ؛ٌدحلا هيلعف :اهئطوف هشارف ىلع ةأرما

 اذإ اذكو ءاهتيب يف يلا اغاني شي اهنا ىلع م هله اذهو ؛ليلد ىلإ ًادنتسم

 :تلاق و «ةيبنجأ هتباجأف اهاعد - نإ | «هريغو لاؤسلاب زييمعلا هنكمي هنأل ؛ىمعأ ناك

 :اهثطوف اهحاكن هل لحب ال ةأرم جوزت نمو .ليلد رابخإلا نأل ؛اهعقاوف ,كتجوز انأ

 ؛هب لمعلا هل عرشلا قلطأ ليلد ىلع ءانب ؛هنم ردص لعفلا نأل ؛لحملا يف ةهبش باب نم اذه :خلإ تفز نمو

 ىضقو يأ :ةدعلابو [59/ه5 ةيانعلا] .رورغلا ررض عفدل تباثلاك كلملا لعجف «هتأرما اهكأب رابخإلا وهو

 ادمتعم ةأرما ئطو يذلا وهو :رورغملاك راصف (ةيانبلا).هيلإ فوفزملا نألو يأ :هنألو (ةيانبلا).ةدعلا بوجوب
 اذه هتأرما ريغ هيلإ تفز يذلا اذكف ؛هابتشالل دحلا هيلع بجي الف ءتقحتسا مث ءحاكن وأ ؛نيمي كلم ىلع

 ىيب هنأل ؛لعفلا اذه طقسي مل هناصحإ نإ :اهيف لوقي هنأ نيعي :هلل فسوي يأ نع [5/4// ةيانبلا] .يعملا

 كلل نأ :رغاظلا هعوو :ةتاصخ] هب ظقسي الف نماظلا ق ًالالخ ىطولا اذه ناك دقفءرهاظلا ىلع مكحلا

 [4../© ةيانعلا] .هفذاق ىلع دحلا ماقي الو :دحلا طقسي اميو ؛ةهبش الإ رهاظلا قبي ملف ةقيقح مدعنم

 ًاليلد اهشارف ىلع مونلا درحب حصي الف ئعي :خلإ دق هنأل (ةيانبلا) .هابتشا ال هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :اذهو

 .ةأرما هشارف ىلع دحجاولا .عيطاولا يأ :ناك اذإ [8/.4 ةيانعلا] .دحلا بحيف ءارضقم ناكف ءايعرش

 هيلع بجو اهعقاوف كلذ لقت ملو ؛لعفلاب تباحأ اذإ اهنأل ؛كتجوز انأ :تلاقو :لاق امنإو :خلإ تلاقو

 [*85/4 ةيانبلا] .دحلا بجي ال اهعماجف يأ :اهعقاوق [4./ ةيانعلا] ."حاضيإلا" يف اذك ءدحلا
 [مومو ع ةيارلا بضت] .ادح بيرغ اذه *



 هبجوي ال يذلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا باب د

 لاقو 211 ا اي عيبا ةماعلا اسمي

 فداصي م دققع هنأل ؛كلذب املاغ ناك اذإ دخلا هيلع : كد يعفاشلاو دمحم و لفت وياويأ

 الحم نوكي ام فرصتلا لحم نأل اذه: ةروكذلا لإ ليضأ اذإ امك مكمل الغ نوكي ام

 نأل ؛هلحم فداص دقعلا نأ هلي ةفينح يبألو .تامرقلا نم نعو ليل هلاكيسو نيكل

 ,دوصقملا وهو عدلاوتلل ةلباق مدآ ئب تانب نم ىثنألاو .هدوصقم لبقي ام فرصتلا لح
 حاكنلا نم يأ 5 :

 لح ةقيمح هةدافإ نع دعاقت هنأ الإ ماكحألا عيمج- قح 8 دكت نأ يغبني قاكَف

 ياو بقوا هنأ الز كيف تبنت ل .كسباتلا بغي أب ةييفنلا كأل ؛ةهبشلا ثرويف

 دّقعلا انش يأ

 سيلا كلم هنأ ؛ر رعي :جرفلا نود اميف ةيبنجأ ئطو نمو :ىزعيلا ربات لح انهبف لاو

 لج هلو :طول موق لمع لمع وأ :هوركملا عضوملا يف ةأرما ىتأ نمو ردقم ءيش هيف

 م _ :

 :الاقو ءنجسلا يف ع دويو "ريغصلا عماجلا : ' يف داذو «رزعيو هلي ةفينح ىلأ دنع هيلع

 ؛لاح ّلكب نالتقُي :لوق يف لاقو .هدللي يعفاشلا يلوق دحأ وهو .دحيف انزلاك وه

 دقع هنأل :هلوق نايب :اذهو (ةيانبلا).دحلا قيرطب ال هيلع ةبوقع املؤم ابرض ريزعتلا قيرطب برضي يعي :عجوي
 عرشلا ميرحتب :دعاقت هنأ (ةيانبلا).لحلا همكحو .همكحل ًالحم سيل لحما اذهو :همكحل (ةيانبلا).هلحم فداصي مل

 ديخفتلاك نيليبسلا ريغ ُُق يأ :جرفلا دود م هنأ الإ دما بجي اللف عي ' هنأ ذلا (ةيانعلا). ايديذد ِى

 ريدلا يأ ةوركملا ع عضوملا يف 1 هتك ولمث وأ هتأرما ىتأ اذإ هني ؛ةيسنحأ كيري : ليق :ةأرما (ةيانعلا) . نيطبتلاو

 ؛هلحتسي نم سانلا نم نأل ؛"تادايزلا" يف حرص هبو «هيلع اهرب ناك ثنإو :ا ففي امههدنع انرلا دح دحي ال

 [417/ه ةيانعلا] .لحمو لحم نيب لصف ريغ نم «ْمْهْناَمْلَأ ْتكَلَم ام ْوأ ْحهجاَوْرَأ ىَلَعاَلإإ :ىلاعت هلوقل
 نإ ادلج انزلا دح :دحيف (ةيانبلا).تومب وأ بوتي نأ ىلإ :نجسلا يف (ةيانبلا).ركذلا ربد يف ىتأ يأ :طول موق

 [ ةيانعلا] .انوكي ١ وأ :نينصم اناك ءاوس يأ :لاح لككب (ةيانعلا) . انصح ناك نإ 5-5 نصح ريغ ناك



 0 هبجوي ال يذلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا باب

 هنأ :امهو **."لفسألاو ىلعألا اومجراف" :ىوريو *,"لوعفملاو لعافلا اولتقا" ::3ع هلوقل

 ضّحمت هجو ىلع لامكلا ليبس ىلع ىهتشم لحم يف ةوهشلا ءاضق هنأل ؛انزلا نعم يف
 قارحالا نم هبجوم يف ةباحصلا فالتخال ؛انزب سيل هنأ :هلو .ءاملا حفس دصقل اما رح

 وه الو «كلذ ريغو راجحألا عابتاب عفترم ناكم نم سيكنتلاو «رادحلا مدهو «رانلاب
 ءاعوقو ”ذنأ وه اذك ٠ «باسألا ةابمغار ؛دلولا ةعاضإ هيف سيل هنأل ؛انزلا ىنعم ف

 ىلع لومحم ةهاور امو «نيبناحلا نم انزلا ىلإ يعادلاو .نويناحللا دحأ ف يعادلا مادعنال

 ؛هيلَع دح الف :ةمينو ءيطو نمو .هانيب امل ؛هدانع ززعي هنأ الإ «لحتسملا ىلع وأ ؛ةسايسلا

 هنع رفني ٌميلسلا عبطلا نأل ؛يعادلا دوجو فو ؛ةيانج هنوك يف انزلا نعم ف سيل هنأل

 يف دحلا طانم وهو :ةوهشلا ءاضق (ةيانعلا).طاوللا لعفو هوركملا عضوملا يف لمعلا نم دحاو لك يأ :هنأ
 [47/ه ةيانعلا] .تاهبشلاب أردي اميف لخدي ال سايقلا نأل ؛سايقلاب ال ؛ةلالدلاب طاوللا هب قحليف ءانزلا

 (ةيانعلا).انزب سيل هنأ ىلع لدف ءانزلا بجوم يف اوفلتخي ملو :ةباحصلا فالتخال (ةيانبلا).ربدلا يف نايتإلا يأ :هنأ
 (ةيانعلا) .لطاب هلثم يف سايقلاو «سايقلا يقبف «ةلالد هب قحلي ال هانعم يف نكي مل اذإو :انزلا ىنعم

 (ةيانعلا).امهمجر وأ ءامهلتق نم :هاور اهو (ةيانعلا).ةميلسلا ةلبحلا وه ام ىلع ينعي :يعادلا مادعنال

 يف لاق ءررقم دح هيف سيلو «ةميرج بكترا هنأ هانيب امل ؛انزلا نيعم يف وه الو :هلوق نم ءانثتسا :رزعي
 [4 4/8 ةيانعلا] .هسبحو هبرض ءاش نإو ؛كلذ داتعا نإ هلتق ءاش نإ مامإلا ىلإ هيف يأرلاو :"ثادايزلا"

 |[ ه[ه ةيانعلا | .شارفلا داسفإ الو «دلولا عييضت هيف ميل ذإ #0 سيل هنأ (ةيانعلا) ..كلر ةفينح يبأ دنع يأ :ةدنع

 "هعماج" يف يذمرتلا جرخأ [87883/* ةيارلا بصن].ةريره يبأ ثيدح نمو «سابع نبا ثيدح نم يور *

 325 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ةمركع نعو رمع يبأ نب ورمع نع دللي دمحم نب زيزعلا دبع انثدح
 [يطوللا دح ٍق ءاجام باب «ك١ 5 :مقر] .هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعي هومتدجو نم

 لاق :لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس نع يرمعلا رمع نب مصاع نع هجام نبا هاور **
 [طول لوق لمع لمع نم باب «(35577 :مقر] .لفسألاو ىلعألا اومجراف طول موق لمع لمعي يذلا اللا لوسر



 هبجوي ال يذلاو دحلا بج وي يذلا ءطولا باب 4

 ءانيب ال ؛رزعي هنأ الإ ةهرتس بجي ال اذهو ؛قبشلا طرف وأ هِفَّسلا ةياهن هيلع لماخلاو

 .بجاوب سيلو «هب ثدحتلا عطقل كلذف ”«قرحتو ةميهبلا حبذت هنأ ىوري يذلاو

 دنعو ءّدحلا هيلع ماقي ال :انيلإ جرخ مث ,يغبلا راد يف وأ ,برحلا راد يف نز نمو
 :للع هلوق :انلو .هماقم ناك امنيأ هّماكحأ همالسإب مزتلا هنأل ؛دحي ءكلد ىعفاشلا

 مامإلا ةيالوو «راجزنالا وه دوصقملا نألو **.""برحلا راد يف ُدودحلا ماقت ال"
 دقعنت مل اهنأل ؛جرح ام دعب ماقت الو «ةدئافلا نع بوحجولا ىرعيف ءامهيف ةعطقنم

 ؛ةفيلخلاك هسفنب ةماقإلا ةيالو هل نم ازغ ولو «ةبجوم بلقنت الف :ةبجوم

 [ 4 ١ ؟///, ةيانبلا ةيشاح] .حاكنلا بلطو نيغلا مضب ةملغلا ةدش ءابلا حتفو نيشلا حتفب قبشلا :"برعلا ناسل' يفو :قّبشلا

 همزلتسي ةميهبلا ركذ نأل ؛هركذ قبسي مل نإو «هيلع رمضأ امنإو ؛ةميهبلا جرف رتس يأ :هرتس بجي ال
 | 45/5 ةيانعلا] .ردقم دح اهيف سيلو::ةهرتع بكترا هنأ :انيب ال (ةيانعلا) .ايمكح هعجرم ناكف

 (ةيانعلا).انزلاب مامإلا دنع رقأو :انيلإ جرخخ (ةيانعلا).ةيقاب ةميهبلا تناك اذإ لحرلا امي ريعي ال يك :هب ثدحتلا
 هنأ فرعي دحاو لك نأ ام ةماقإلا مدع ةقيقح هب دري مل هنأ هب كسمتلا هحججوو ما دودحلا ماش ذل

 بوجو مدع ةماقإلا مدعب دارملا ناكف ءاهنع مامإلا ةيالو عاطقنال ؛برحلا راد يف دحلا ةماقإ نكمب ال

 لصحي راجزنالاو ءراجزنالل وه امنإو ؛هنيعل سيل دحلا بوجو نأ تعي :خلإ دوصقملا نألو (ةيانعلا).دحلا
 اذإو ءزوجي ال كلذو «ةدئافلا نع ىرعل دحلا بجو ولف «مامإلا ةيالو عاطقنال رذعتم ءافيتسالاو «ءافيتسالاب

 .انزلا ةشحاف نأ يأ : ايفل |[ /ه ةيانعلا| . ببس ريغب مكحلا عقي "اول !ج رح ام دعب ماقي ل اضيع دقعني

 "هننس" يف دوادوبأ ىور [747/* ةيارلا بصن] .ةعبرألا نتسلا باحصأ هجرخأ ام هانعو ؛ظفللا اذني بيرغ *
 ؛لاق ةميهبلا نأش اه هل تلق :لاق «هعم اهولتقاو هولتقاق ةميقق ىنأ نم :هلك هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع

 [ةحيق ىتأ نميف باب «5 4514 :مقر] .لمعلا كلذ امب لمع دقو اهمحل لكؤي نأ هرك هنأ الإ كلذ لاق هارأ ام

 هللا دبع نب ركب يأ نع كرابملا نبا انثدح "هفنضم" يف ةبيش ىبأ نبا ىور [؟"47/» ةيارلا بصن] .بيرغ **
 . ودعلا ضرأ يف دح دحأ ىلع ماقي نأ ىه ءادردلا ابأ نأ نامور نب نالف نب ديمح نع ميرم يبأ خب

 [ودعلا ضرأ يف لجرلا ىلع دحلا ةماقإ يف باب «517/:مقر]



 مه هبجوي ال يذلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا باب

 أ فالخب هدي تحب نأ هركسعم يف نز نم ىلع ٌدحلا ميقي رصملا ريمأو
 ركسعملا يأ

 ىئزف «نامأب انراد قع ل اخد اذإو .ةماقإلا امهيلإ صضوفت م هنأل ؛ةيرسلاو ركسعلا

 يبرحلا دحي الو هتلم ةفينح يبأ دنع ةيمذلاو يمذلا - ُدَحُي نع يمذ نز وأ «ةيمذب

 يبرحلا ىز اذإ امأف «ةيبرحب نز اذإ :نيعي يمذلا يف هل دمحم لوق وهو ةةيبرخلاو

 :كللم فسوي وبأ لاقو .ًالوأ لل فسوي يبأ لوق وهو هس دمحم دنع نادحي ال ةيمدب
 ةَدم انماكحأ مزتلا نمأتسملا نأ :ءكلد فسوي يبأل .رخآلا هلوق وهو 5 نودحي

 دح اذكيت انو (ةرمع 78 اهمزتلا يمذلا نأ امك «تالماعملا يف انراد يف هماقم

 اتماكحأ

 لففح اع 4 :امهو .هّتحابإ دقتعي هنأل ؛برشلا دح فالخب ءاصاصق لتقيو «فذقلا

 عوتجرلا نع كما كلو ءانراد لهأ نم ْرِصَي ملف ءاهوحنو ةراجتلاك ,ةجاحل لب رارقلل

 ىلإ عجري ام مكحلا نم مزتلا امنإو ؛هب يمذلا الو ملسملا لتقي الو ءبرحلا راد ىلإ
 «فاصتنالا مزتلي فاصنإلا يف عمط امل هنأل ؛دابعلا قوقح وهو هدوصقم ليصحن

 هيلع مامي "ل جرح مْ ؛اهيف نىكرو «برحخلا راد لخدو اه سم نم جرح ول هنأ كك ةراشإ :ةركسعم ف

 نوريسي نيذلا مه :ليق :ةيرسلاو (ةيانبلا).دحلا ةماقإ ةيالو هل ضوفي مل هنأل :ركسعلا ريمأ (ةيانعلا).دحلا

 ريمأو ركسعلا ريمأ ىلإ يأ :امهيلإ (ةيانعلا).ةئام عبرأ ايارسلا ريخ هنمو «راهنلاب نوفتخيو «ليللاب

 [448/ه© ةيانعلا] .يمذلاو ملسملاك هيلع ذفنت انماكحأ مزتلا نمو :انماكحأ مزتلا [4 ١ 8/ ةيانبلا] .ةيرسلا
 :هلوقب باحجأ ءانماكحأ نم هنأل ؛برشلا دح هيلع ميقأل كلذك ناك ول :لاقي امع باوح :برشلا لج

 .ماكحألا عيمج ال :عجري [4 ٠9/4 ةيانبلا] .كلذك سيل برشلا دح نعي ؛ءبرشلا دح فالخب

 فاصتنالا مزتلي ؛هريغ ىلع هلحأل ؛لدعلا يأ فاصنإلا يف اعماط الإ لخدي مل امل هنأل :خإ عمط امل
 النتاد تاكف دابلا قوفتس نم قاقفلا دحو نعاضعلاو معلا غازات مرقلا ةآل ةديلعا هريغل :لبتلا يا
 [4-44/م/ه ةيانعلا] .فاصتتالا يف
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 وهو - كح كد دمحمو ردا قت انوا اخ ؛مهقوقح نم فذقلا ّدحو ع صاصقلاو

 ءانش نإ ةركذت اه ىلع هل ةعباق ةأرملاو «لجرلا ”اعذ انزلا باب ىف لصألا نأ :-قرفلا
 ةيمذلاو , يمذلا مي
 هيي

 يف ٌعانتمالا امأ .عبتلا قح يف هعانتمإ بجوي لصألا قح يف دحلا ٌعانتماف «ىلاعت هللا

 ؛ةنونحب وأ ةيبصب غلابلا ىنز اذإ هروظنو .لصألا قح يف عانتمالا بجوي ال عبتلا قح
 نمأتسملا يبرحلا لعف نأ :هيف هكثلح ةفينح يبألو .نونجبلاو يبصلا نم ةغلابلا نيكمتو

 ىلع عئارشلاب ًابطاخم نكي مل نإو ؛حيحصلا وه ام ىلع تامرحلاب بطاخم هنأل ؛انز

 ءاهيلع دحلل بجوم انز وه لعف نم نيكمتلاو ءانلصأ

 يللي لس وي يبأ لوق نع باوحلل نم غرف املف :هكلر دمحم و (ةيانعلا) . هيف ًالخاد نوكي الف :ع رشلا قح

 نز ةلأسم يف :ةركذن ام (ةيانعلا).خلإ لصألا :كلح دمحم لاقف ؛هيلإ بهذ ام تابثإ يف امهنم لك عرش
 نوكي ال الإو :حلإ بجوي (ةيانعلا).ةيمذب يبرحلا ىنز اذإ اميف :دحلا عانتماف .ةريغصوأ ةنونجم, حيحص
 ناكل الإو :لصألا قح يف (ةيانعلا) .ةيبرخح ىمذلا ىئز اذإ اميف :عادتمالا امأ (ةيانعلا) افلخ :ناكف اعبت

 نأل ؛انود غلابلا دحي هنإف :خلإ ىنز اذإ (ةيانعلا).لطاب فلخ كلذو «عبت هنأ ضرفلاو ءالصأ ناكف ًاعبتتسم

 |[ ةاه ةيانعلا | .. لصألا قح يف همزلتسي ال عبتلا قح يق عانتمالا

 (ةيانعلا).عبتلا قح يف همزلتسي لبعألا قح يف عانتمالا نأل ؛امهيلع دحلا بجي ال هنإف :لِإ ةغلابلا نيكمتو

 «كلذك ناك اذإو هُكُهنَمأَم هْعلبأ َن# :ىلاعت هلوقب هنمأم هغيلبت بوحول ؛دحلا هيلع ماقي ال هنأ الإ :انز نمأتسملا

 بجيف :اوُدِلْجاَف ىِناَرلاَو ةّينا لاو :هلوقب دحلا بحجوي از انزلا لعف نم نيكمتلا نأ ؛انز هنم ةأرملا نيكمت ناك

 [3 ٠/5 ةيانعلا| .هنمأم هغيلبت وهو «عناملا ققحتل يبرحلا فالخب «عناملا ءافتناو يضتقملا دوجول ؛اهيلع دحلا

 نم تادابعلاب نوبطاخم رافكلا نإف :يهاونلا نع ءاهنثالاو ءرماوألاب لاثتمالا كرت :تامرحلاب دارملاو :تامرحلاب

 مهإف «نييقارعلا انخياشم ضعب لوق نع زارتحا :حيحصلا وه (ةيانعلا).مهيلع باذعلل افيعضت كرتلا ثيح
 لوق ىلإ ةراشإ :انلصأ ىلع (ةيانعلا).تالماعملاو ؛تامرحلاو «تادابعلاب اهلك عئارشلاب نيبطاخم 9 اولاق

 مهإ :نولوقي انرايد خياشمو :ةمئألا سمه لاق «عئارشلاب نيبطاخم ريغ رافكلا :اولاق مهنإف انباحصأ ضعب

 | ./ة ةيانعلا | .تادابعلا نم طوقسلا لمتحي ام ءادأب ن وبطاخي ال
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 ُهَركملا نز اذإ فالتخالا اذه ريظنو «نابطاخي ال اممنأل ؛نونحبلاو ىبصلا فالخب
 ىببعلا 5295 ادإو :لاق 5 هل كر ب دمك دنعو (هدنع دعو اطل ل ,ةعواطملاب

 ةفينح يبأ

 ليلا بيا# قبب وكذقو قطا ءاهيلع الو هيلع دح الف :هتعواط ةأرماب ن ونحب وأ

 عماجي ٍةريغص وأ «ةنونجمب حيحص ىز نإو .هللل فسوي يبَأ نع ةياور رعي ءاهيلع
 بج وي ايا اهبناج نم َردلعلا نأ :امطو .عامجإلاب اذهو ةصاخ لجرلا 01 :اهلثم

 .هلعفب لحعا وم امهنم ذك نأ اذهو ؛هبناحجج نم ردعلا اذكف ياكم نم دحلا 8
 لجرلا يأ

 ليتات انطاو وه ىمسي اذهو ؛لعفلا لخبم رع انو. يع قسمت انرق لش ذا :انلو

 ةأرملا يأ |

 لعافلا مسأب لوعفملل ةيمست ًازاجم ةيناز تيس اههأ الإ ءامه انهو ةوطوم ةأرملاو

 نيكمتلاب اهقح يف دحلا قلعتيف ثاكيملاب ةبسس اقاركلاوأ وللا نيم الا اةضارللا
 ةأرملا يأ

 يببصلا ٌلعفو «هترشابم ىلع مثؤمو «هنع ٌففكلاب بطاخم وه ْنَم لعف وهو ءانزلا حيبق
 هيلع ّدح الف :نز يح ُناطلسلا ههركأ نمو :لاق .ٌدحلا هب طاني الف «ةفصلا هذهمب سيل

 نم ظوقسلا بكوب لصألا نم دخلا ظوقتي نأ ىلع هلي دع دهشتس نخ بارح :خ2] ىلا كالت

 ءانز امهلعف نوكي الف ؛نابطاخي ال نونجملاو يبصلا نأل ؛هيف نحن ام ريظن سيل اذه نأ :كلذ هجوو «عبتلا

 انز انزلا نم نيكمتلاو ءانز هلعفف ءبطاخم يبرحلاو .دحلا بجوي الف ءانزب سيل انزلا ريغ نم نيكمتلاو
 كلي دمحم يأ :لاق .هركملا ىنازلا يأ لصألا نع دحلا طوقسل :دحت ال [5/.5 ةيانعلا] .دحلا بحوي

 [11 هابل ةروص يف امك :خلإ رذعلا نأ (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا"يف
 اهيف فلتخملا ةروصلا يف وهو :خلإ رذعلا اذكف .ةريغص وأ ةنونحم تناك اذإ امك «ةأرملا يأ :اهبناج نم

 يببصلا نأل :خل! هذمي سيل .ةينازلاو ينازلا نم يأ :امهنم الك [٠0/ه ةيانعلا] .اهبناج نم دحلا هطوقس بجويال
 [4 ١5/4 ةيانبلا] .هنع عوفرم ملقلا نأل ؛ةيبنجألا ءطو رشاب اذإ ًاضيأ مثؤمب سيلو ءانزلا نع فكلاب بطاخم سيل
 [ 41١7/7 ةيانبلا] ."ريغصلا عماجلا"يف هلم دمحم يأ :لاق
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 نوكي ال لجرلا نم انزلا نأل ؛كليرفز لوق وهو ّدَحُي :الَوأ لوقي كل ةفينح وبأ ناكو
 هييس ألا هيلع ذعح ل :لاقط عهّتع عجر 1 ةيعاوطلا ل - لو ةلالا راشتنا دعب الإ

 نا اناا د

 دنع دح :ناطلسلا ريغ 3 إو «ةهبش ثروأف يقف ىف ف امك ءاعوط ال اعبط 0

 نأل ؛ناطلسلا ريغ نم ققحتي دق امهدنع ةاركإلا نأل ؛دحي ال :الاقو .هنلي ةفينح يبأ

 ؛اردان الإ مودي ال ةريغ نم ةارك وا نأ :هلو .هريغ نم ققحتي هنأو كالا ٠ فوج رب ؤملا

 ناطلسلا ي

 ردانلاو ؛حالمسلاب ةيسقنب هةعفك هكر و «نيملسملا ةعامجب وأ ناطلسلاب ةناعتسالا نم هنكمتل

 الو هزيغب ةناعتسالا هلكم الل هنأل «ناطلسلا كالت ددللا هي طقمسي الق فل كح ال
 ةنالاقب ىئز هنأ ةفلتخم ل ملاحم يف تارم عبرأ رقأ ن نمو .افرتفاف ةاف «هيلع حالسلاب جورخلا

 هريغو .تاطلسل

 هيلع و هيلع َدَح الف ءاهتج ورت :لجرلا لاقو ءانزلاب تب رقأ وأ («نيجورت :يىه تلاقو

 َ ا لخبر اهنأ ا حا
 ,ةهبش ثروأف «نيفرطلاب موقي وهو «قدصلا لمتحي حاكنلا ىوعد نآل ؛كلذ يف رهملا

 7 هك .

 عءلحي هناف :اهلتقف ةيراجج نز نمو .عضبلا رطخل اميظعت ٌرهملا بجو دحلا طقس اذإو

 [4 ١4/4 ةيانبلا] .رايتححاو دصق هل نكي مل نإو «هتيلوحف طرفل هتلآ رشتنت دق مئانلا نإف :مئانلا يف

 (ةيائبلا)."ريغصلا عماجلا' يف هني دمحم لاق :رقأ نمو .ربتعم ههاركإ نإف :ناطلسلا فاللخب

 | 41١5/7 ةيانبلا] .يرارتألا هطبض اذك اييزاع عسا ضعب يفو ؛"يفاكلا" يف اذك ءاهيلع الو :هيلع دح الف

 عضو انإ :ةيراجن [ه عله حلا هاوعدو ؛حاكنلا لجرلا ىوعد :نيتروصلا اتلك يف يعي :كلالذ ُق

 -ةيراحلاو ةرحلا نيب توافتي ال نامضلا عم دحلا بوجو وهو ءمكحلا اذه ناك نإو -ةيراجلا يف ةلأسملا

 ءادأ دنع دحلا بوجو مدع ةهبش نأ امل ؛ةلقاعلا ىلع ةيدلاو «دحلا هيلع بجو ةرحلا عم كلذ لعف ول هنإف

 َناَميطلا عادا دع :ع نازلل اكلم نوكت نأ حلصت ةمألا نأل ؛ةرحلا قح يف ال «ةيراحلا قح يف درت امنإ نامضلا

 ا ةيانعلا] .دحاو صخش كلم يف نالدبلا عمتجي ال نأ ةهبشب
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 امهنم دحاو لك ىلع رفويف «نيتيانج نيج هنأل ايدو اوف ' ةانعم ةجيبقلا ةيلعو

 ه انزلا امهو

 راصف ؛ةمألا كلمل ببس ةميقلا نامض ٌرّيق ةن نأل ؛دحي ال كنب كلي فسوي يبَأ نعو دك
 ىازلا , لع يأ

 ليغ شيقل بيبع ضارتفاو هدالوللا اقي» لعن معو قب نيو اه دعب اقازتتا ا اذإ امك

 «لتق نامض هنأ :امهو .عطقلا لبق قورسملا كلم اذإ امك «هطوقس بج هي دحلا ةماقإ
 2 2 ١اهمضلا اذه) دحأ يأ

 ةبع] ادق“ نيدلا ىلإ يسرب انف سيسري هناك راو سف كاسل أي ؛كلملا بجوي الف

 يف رهظي الف ءادنتسم تبثي ُكلملاو ؛تيفوتسا اهنأل ؛عضبلا عفانم يف ال «قورسملا

 هيلع بحي اَهَْيع بهذأف ءا نز اذإ ام فالخب اذهو «ةمودعم افوكل ؛قوتسمل
 تثروأف نيع يهو «ءايمعلا ةثحلا يف تبثي كلانه كلملا نأل ؛دحلا طقسيو ءاهّتميق

 «صاصقلا الإ هيلع دَح الف :مامإ هقوف سيل يذلا ةاباإا مس ةييب ل :لاق .ةهبش

 دحلا ةماقإ لبق ام انزلا دعب ةيراحلا ءارش يأ :فالاتخالا اذه (ةيانبلا) ..كلي دمحم لوق ئيعم يأ :هانعم

 ؛فلتخملا ىلإ فلتخملا در ناكف ءفسوي يبأل افالخ «دحي دمحمو ةفينح يبأ دنع :فالتخالا اذه ىلع
 [5 4/© ةيانعلا] .هيف نحن ام فالخب ؛ةياؤرلا رهاظ يف ةروكذم انزلا دعب ةارتشملا ف فالخلا نكل

 ثيح عطقلا لبق ّقورسملا هنم ُقراسلا كلم ول امك يأ :عطقلا لبق .الثم هنم قورسملا هبهو نأب :قورسملا
 دعب بجي مدلا نامضو :مد نامض (ةيانبلا) .اًثح دمحمو ةفينح يبأل يأ :امهو [54/ه5 ريدقلا حتف] .طقسي

 انملس يعي :خل! [نامضلا اذه]هبجوي [لزنتلا اذه] اك ولو [54/ه© ةيانعلا] .كلملل لحم. سيل تيملاو ؛توملا

 ؛عضبلا عفانم يف ال ؛قورسملا ةئيه ف متركذ امك «نيعلا يف هبجوي امنإ نكل ءكلملا بجوي لتقلا نامض نأ

 قح يف رهظي ال دنتسملا نأل ؛ةدنتسم الو ؛نامضلا ةلاح كلملل ةلباق نكت ملف ءتشالتو تيفوتسا امنأل
 [5 5/5 ةيانعلا] .ةمودعم ةافوتسملا عفانملاو ,مودعملا

 ةروصل باوج لزتلاب ال «باوجلا لصأب قلعتم :خلإ فالخب [لزفتلاب ال ؛باوجلا لصأب قلعتم] اذهو
 ةلباق اهنوكل ؛ءايمعلا ةثحلا كلمي نامضلاب يازلا نأ :هريرقتو .هانمدق امك هب فسوي وبأ اب دهشتسي نأ نكمي

 (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا"يف هلي دمحم يأ :لاق [ه 5/5 ةيانعلا| .ةهبشلا ثروتف ؛ةدوجوم يه ذإ ؛كلملل
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 «هريغ ىلإ ال هيلإ اهتماقإو «ىلاعت هللا قح دودحلا نأل ؛لاومألابو هب ذخؤي هنإف
 مامالا دودخأ

 ,قحلا يلو هيفوتسي هنأل ؛دابعلا قوقح فالخب ؛ديفي ال هنأل ؛هسفن ىلع ميقي نأ هنكمي الو
 مامالا قحلا مامإلا 0

 :فانقلا لع امأو ءاهتم لاومآلاو صاسقلاو «نيملسلا ةعتجت ةتاعتسالاب أ هنيكمتي اها

 .ىلاغت هللا قدح يه لا ةودحلا رئاس مكحك همكحف ؛عرشلا ّقح هيف ْبَعملا :اولاق

 لباذاف رخزلا :لدخا هنو دوصقملاو ءارججاز عمي "او ءاملؤه عمي هل هنال ءةتدئاف بوج ولا :كيقب هل هن ا

 قح طقسف ءاضقلا هالو يذلا وه هنأل ؛هيلع يضقي نأ يضاقلا ردقي الو ءروجزملا ريغ رجازلا نوكي نأ

 (ةيانبلا).ليك ولاو يصولا لوادتيل يلولا ظفل راتخاو «قحلا بحاص يأ :قحلا ىلو (ةيانبلا).ايندلا يق ىلاعت هللا

 لمعتسي و ءعنام عمج تاحتفب :ةعنمج [|ةام// ةيائبلا | . هقح ذخأ يف هايإ مامإلا نيكس يأ :هنيكمتب اما

 .8 ةاضيبلا ريسفت يشاوح يف باهشلا لاق اذك ءاضيأ ردصم ءاجو ءركسعلا وعم



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب

 ما ١ هع 2 ظ

 ابهت م :مامإإلا نع مهّدعب هتماقإ نع مهعنم م هداقتم دحب دوه وهشلا دهش اذإو :لاق
 دحلا يف 6 92 دقلا يأ

 دوهشلا هيلع دهش اذإو ." ريغصلا عماجا" يفو .ةصاخ فذقلا دح يف لإ مه :داهش

 نأ :لصألاو .ةقرسلا نمضو «هب ذخؤي مل ,نيح دعب انزب وأ 0 برش وأ :ةقرس

 ترق# هريدي رهو .هدثي يعفاشلل ًافالح مداقتلاب لطبت لاقت لل هلق ةصلاخلا دودحلا

 ءادأ نم نوتيسحلا نو رّيخم دهاشلا نأ :انلو .نيتجحلا ىدحإ وه يذلا رارقإلابو .دابعلا

 ةنيغضل وبس دعب ءادألا ىلع مادقإلاف ءرتبسلا رايتخال ناك كإ ريخأتلاف عرتسلاو ةداهشلا
 ي دقحلا ظ ةداهشلا ريحأت

 هيل م سس 7 3 م 5 5 . 5 لل“ دع و2-2

 انقيتف ءامثا اقساف ريصي رتسلل ال ريخأتلا ناك نإو ءاهيف ميتين هتك رح ةوادعلو هتجيصه
 ٍ ةداهشلا يف دهاشلا ظ

 ةقرسلاو رمخلا برشو «انزلا دحف ؛هسفن يداعي ال ناسنإلا نآل ؛رارقإلا فالخب «عناملاب

 اعلام هيف 1 نوكيف ةرارقإلا دعب اهنع عوجرلا حصي بح لات هللا ٌقح ليقع
 يملا لوبق ن

 ةداهشلا امهو «ريغ ال نيئيش دحأب نوكي امنإ مامإلا دنع انزلا توبث نأ انركذ دق :خلإ ةداهشلا باب

 [57/© ةيانعلا] .هتردنو ةداهشلاب انزلا توبث ةلقل ؛رارقإلا نع انهه ةداهشلا رخأ ءرارقإلاو

 دحلا بجوي ام ديدعت يهو «حاضيإ ةدايز ىلع هلامتشال "ريغصلا عماجلا" ظفل داعأو :ريغصلا عماجلا

 52 رهشأ ةكرم ردق خياشملا صعب هنه ذافتسا يذلا نيحلا هدايزو ار :رمخلا برشو .ةقرسلا نم اخيرض

 ف فذقلا دح 55 دوهشلا دحت ال هيلع دوهشملا دحي ال امك مث «ةقرسلا يف نامضلا تابثإ ةدايزو «مداقتلا

 مهمالك نوكي نأ عنمي كلذو ؛ةدوحوم ةداهشلل ةيلهألاو ؛لماكتم مهددع نأل ؛انزلاب ةداهشلا

 17١/4[ ةيائبلا| .دابعلا قوقح يف مداقتلا عنمب ال ثيح :دابعلا قوقحب [ه7-ه/ه ةيانعلا] .ًافذق

 .نامزلا مداقت نإو رارقإلاب يرحب دودحلا نإف :رارقإلابو



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب ش ١

 ىلع مهريخأت لمتحيف مليش هيف ىوعدلا نألو ؛دابعلا قوقح ف عنام ريع مداقتلاو
 فاعلا

 ظرتقي تسب فرعي نأ ؛ةقرسلا دح فالخب (مهقيسفت بج وي الف ؛ءىوعدلا مادعنا

 رادي مكحلا نألو ءلاملل تطرش امنإو رهان يباع لات هللا لح صلاح هنأل ؛دحلل
 دحعا دحلا ةماقال يا

 ماقت ةقرسلا نألو ةاداولا لك يف ةمهتلا دوحو ربتعي الف «ىلاعت 007 نوك ىلع

 ريصي ريصي نامتكلابو .همالعإ دهاشلا ع بجيف «كلاملا نع ٍةَّدغ ىلع راريستساالا ىلع

 ءاندنع ءاضقلا دعب ةماقإلا عنمب ءادتبالا يف ةداهشلا لوبق عنمب امك ُهداقتلا مث ءافثآ اقساف

 :نامزلا مداقت ام دعب ذأ مث ,دحلا ضعب برض ام دعب بره ول -ىح يالا رفزل ًافالخ

 يرن

 ,مداقتلا دح يف اوفلتحاو .دو دولا باب يف ءاضقلا نم ءاضمإلا نأ ؛دحلا هيلع ماقي ال

 دهش ول كلذ عمو «دابعلا قوقح يف امك «ةقرسلا يف طرش ىوعدلا :لاقي امع باوج :ةقرسلا دح

 طارتشال نكي مل مداقتلا دعب دابعلا قوقح يف ةداهشلا لوبق نأ اذهبي ملعف «لبقت مل ةمداقتم ةقرسب دوهشلا

 تسيل ىوغدلاو رم ام. ىلع ىلاعت هللا قح ضلاخ هنأل ؛دخلل طرش قوعدلا نأ ملسن ال :ههحروو .ىروعدلا

 ْنأ :هريرقتو عرخآ باوج : :خإ مكحلا نألو (ةيانعلا], دبعلا قح وهو ؛ لاهل طرش يه امعإو هيف ل

 رمأ كلذو .ةوادعلاو ةنيغضلا ةمه وهو «ىلاعت شن اقم ةيسلانلا دودحلا يف مداقتلا ف ةداهشلل لطبملا ئعملا

 ؛ال وأ درف لك يف عملا كلذ دو عاوس :؛ىلاغت هلل اقح دحلا نوك ىلع مكحلا راديف ؛هيلع علطي ال نطاب

 |[ 6/5 ةيانعلا] .ةدارفأ نم ذرف لك ىف ةقشملا دوجو ىلع :فققوت ريغ نم رفسلا ىلع ةصخرلا ريدأ امك

 .ةلفغلا :ةمجعملا نيغلا رسكب :ةرغ (ةيانعلا). ابلاغ يلايللا ملظ يف دجوت اهنأل :ةقرسلا نألو

 | 548/5 ةيانعلا| .دهاشلاب دهشتسي يح ةداهشلاب افراع هتيم قورسملا نوكي الف :2 ! بجيف

 ءاضقلا هل نمل نيكمتلا وأ ءءاضقلا هل نم مالعإ امإ دابعلا قوقح يف ءاضقلا نم دوصقملا نأل :خ! ءاضمإلا نأ

 كرابت هللا امأو .ءافيتسالا ىلإ همامثت فقوتي ملف ءءاضقلا درجمم نالصحي ناينعملا ناذهو ءءاضقلاب ءافيتسالا نم

 ناك كلذلف «ءافيتسالا يف ىلاعت هللا نع ةباينلا اهنم دوصقملا ناكف «نيينعملا نيذه نع نغتسسمف هقوقح يف ىلاعتو

 [5 5/8 ةيانعلا] .ىلاعت هللا قوقح يف ءاضقلا ةمنت نم ءافيتسالا



 نا اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب

 راشأ اذكهو :نيح دعب لاق ١ هنإف :هشأ ةنع ىلإ "ريغضلا عماجلا' يف راشأو

 رصع لك يف يضاقلا يأر ىلإ هضوفو «كلذ يف يف رّدقُي مل هبل د ةفينح وبأو ؛يواحطلا

 ةقينح يبأ نع ةياور وهو («لجاع ك م نأ ؛ رهشب هرّدق هنأ 15 - لكمححم نعو

 اذإ امأ رهف اريسد ميدي ىيظافلا نيب نكي 7 اذهو .حصألا وهو 100 فس وي يبأو

 دوهشلا يأ

 لج ف مداقتلاو «ةمهتلا قمحتي كاف ,مامإإلا نع مهدعب عناملا نأ ؛مهُتداهش ل :ناك

 ةوادعلا ةمش

 هباب يف قأي ام ىلع ةحئارلا لاوزب 8 :امهدنغو نو دمحم دنع كلذك برشلا

 نإو ءدحي هنإف - ةبئاغ ةنالفو - ةنالفب 220 لاب يلعنووبل اذإو .للاعت هللا ءاش نإ

 يهو «ىوعدلا مدعنت ةييغلاب نأ :قرفلاو .عطقي مل - بئاغ وهو - نالف نم قرس هنأ اودهش
 يقاس نب

 نإو .موهوملاب ربتعم الو «ةهبشلا ىوعد مهوتي د ءانزلا نود ةقرسلا ف طرش

 ءرهاظلا وه لب عهتمأ وأ هّنأرما اهكأ اهدا ؛دحي م :اهك وف رعي دي ةأرماب قر هنأ اودهش

 ةنالفب و هنأ نانا دهش لإو .هتأرما وأ هّنَمَأ هيلع ىفخي ال هنأل ؟ لحس :كلدذب رقأ نإو

 كلر ةفضح يأ دنع اعيمج امهنع ٌدحلا خي رد «هتعواط امنأ نارخآو ءاههركتساف

 ميقأ ءرهش نم لقأ ذنم :اولاقف ؟اهب نز ىم يضاقلا لأس ول :ةفينحوبأ لاق ؛'درحملا" يف ركذ :خلإ ةياور وهو
 1 8 ةيانعلا| .رهشب مداقتلا ريدقت نم انلق يدلا يأ :ادهو (ةيانعلا) .دحل ا ّىرد (رثكأ وأ :اولاق لإو ىدحلا

 [4 374/4 ةيائبلا] .ةبئاغلا ةأرملا روضحب يأ :روضحلابو (ةيانبلا).رهش ةفاسم يضاقلا نيبو مهنيب يأ :ناك اذإ

 دودحلا ةماقإ باب دسني الث ؛اهنع لزانلا نود ةهبشلا وه ربتعملاف ءةهبشلا ةهبش هن :موهوملاب ربتعم ذلو

 اذإف ءبذكلا لامتحا عم قدصلا ةهبش ناكمل دحلا طقس ؛حاكنلا تعداو ةرضاح تناك ول اهنأ :كلذ نايبو

 [70/ه ةيانعلا] .ةهبشلا ةهبشب ىعملا وهو «ةهبشلا دوجو لامتحا اهتبيغ دنع تباثلا ناك «ةبئاغ تناك
 [<1/© ةيانعلا | .اهفرعي ال ةأرماب انزلاب ي أ :كلذب (ةيانعلا).ئزي ال نأ ملسملا لاح نم رهاظلا نأل :رهاظلا وه



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب 0203 ْ ظ 0

 نع كو "و ءبجوملا ىلع امهقافتال ؛ةصاخ لحجر دَحَي :الاقو .هكلسرفز .لوق وهو

 ءاهقح ف ) بحولا ققحت طرش اهتيعاوط نأل ؛اهبناج فالخمب ءداركالا وهو «ةيانج ةدايزب

 2 ومي دحاو لعف انزلا نأل ؛هيلع دوهشملا فلتخا هنأ :هلو .امهفالتحال تبثي و
 نيقيرفلا يع 79

 يدهاش ةداهشب امهنع 1 طقسي امنإو ءام نيفذاق اراص ةيعاوطلا يدهاش نألو

 نانثا دهش نإو .كلذ يف نيمصح اراصف ءاهئاصحإ طقسي ةهركم اهانز نأل ؛هاركإللا

 ةرهشملا نأل ؛اعيجاابصع ديلا رع ةرصبلاب انج ىرادنأ نررعلاو تهركلاب ةأ رئازب نو هنأ

 باضنا امهننف .دحلاو لك ىلع متي لو ؛ناكملا فالتخاب فلتحا دقو ءانزلا لع هب

 .ةأرملاو ةروصلا داختا لإ رن داحتالا ةهبشل .د: رفزل افالمخ د وهشلا ٌدَحُي الو .ةداهشلا
 فذتلا لج“  ةميرأ ين

 يف بوحجولا مدعو «؛ققحتي مل بحوملا نإف :اهبناج فاالخب (ةيانعلا).نيقيرفلا قافتال يأ :امهقافتال

 عطو يف امك .هقح يف بحجوملا بوجو دنع لجرلا قح يف بوجولا عنمي ال كرتشم ريغ يعمل اهقح
 (ةيانبلا).هب دوهشملا يأ : يكاكلا لاق :هيلغ دوهشملا | ١-١ /ه ةيانعلا | .ةنونحلا وأ ةاهتشملا ةريغصلا

 بجوي عوطلا نأل ؛نيداضتم نيفصوب فصتي ال اممي موقي دحاو لعف وه ام لكو :خإ دحاو لعف

 فاالخن امهنم دحاو لك ناكف «رذعتم امهعامتجاو ءهب لجرلا دارفلا بجوي هركلاو «ءانزلا يف امهكارتشا

 باصنت مدعل :امش نيفذاق (ةيانعلا).ةداهشلا باصن امهنم دحاو لك ىلع متي مل و هب دوهشملا فلتحاف ءرخالا

 ؛دحلا اب ماقي الف ةداهشلا باصن صقن امقداهش تفتنا اذإو ومصخلل مصخلل ةداهش ا مصخ فذاقلاو ؛ةداهشلا

 ا م [ى ةيانعلا] .خلإ ل طقس نكلو «ةيعاوطلا يدهاش ىلع فدذقلا دح ةماقإ صنع كلذ ناكو

 :لوقي هنأ ف عي :رفزل افالخخ (ةيانعلا) .هاركإلا ببسب مثأت ال نكل «اهنم انزلا ةقيقح دوحول :افاصحإ طقسب

 مكِإف ب لجر ىلع اودهش ةئالثك افذق مهمالك راصف «ددعلا ناصقنل ؛لبقت مْ مهداهش نأل ؛نودحت

 ف ةئراد ةهبشلا نأ :هريرقتو «هب دوهشملا داخحتا ةهبش ديري :داحتالا ةهبشل (ةيانعلا).فذقلا دح نودحي

 يف ةروص دحاو انز ىلع لماك ددعو «ةلماك ةيلهأ مهلو ءاودهش مغأل ؛تدجو دقو «ثيدحلاب دودحلا

 تبثيف «ناكملا ركذب فالتخالا ءاج امنإو «ةأرملا داحتاو مهنم ةلصاحلا ةبسنلا ةروص داحتا ىلإ ارظن :مهمعز

 [37-37/» ةيانعلا] .دحلا أرديف «هب دوهشملا يف داحتالا ةهبش



 ١ ظ اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب

 يف انزلا لعزل ا ديه نأ ةدانعس قالو لطسرلا دس ةدحداو تيب ف اوفاتخا نإو

 هجو .ةقيقح ناكملا فالتخال دحي ال نأ :سايقلاو :ةايعسما الهو :ةيواز

 ىرحأ ةيواز يف ءاهتنالاو ةيواز يف لعفلا ءادتبا نوكي نأب نكمم قيفوتلا نأ :ناسحتسالا

 يف نمو «مدقملا يف مّدقملا يف نم هبسحيف «تيبلا طسو يف عقاولا نأل وأ ءبارطضالاب
 ةليخنلاب ةأرماب قز هنأ ةعبرأ دهش نإو .هدنع ام بسحب دهشيف «رخؤملا يف رحوملا

 مهنع حلا ْئرُذ :كنهريدب سمشلا عولط دنع اهب ىز هنأ ةعبرأو ءسمشلا غو ولط دنع

 ؛دوهشلا نع امأو «نيع ريغ نم نيقيرفلا :فحا بذكب انقيت انألف او راميخ

 دحلا ئرد :ركب يهو ءانزلاب ةأرما ىلع ةعبرأ دهش نإو .قيرف لك ٠ قدص لامتحالف

 .اهيلإ ميل ءاسنلا نأ :ةلأسملا نيعمو «ةراكبلا ءاقب عم ققحتي ال انزل نأ ؛هنغو امهنع

 طقس اذهلف هباجيإ يف ةعلا نسيلو مان طاقسإ يف ةجح نهئداهشو ءركب اُهإ :نلقف

 وأ «نايمَع مهو ءانزلاب لحر ىلع ةعبرأ دهش نإو .مهيلع بجي الو ءامهنع دحلا
 5 2 58 ل ع يب ع 1 ا ا

 دوهشملا دحي الو نوُدَحي مهفإف :اشدق يب دود وأ (دبع مهدحا وأ ءفدف يب لود ودحم

 ؛ةداهشلا ءادأ لهأ نم اوسيل مهو هلي فيو سكشلالا مقداهشب تبثي ال هنأل ؛هيلع
 ءالؤه ةداهشب يأ

 نم بيرق عضوم مسا ءاهلاو ماللابو ءفورحلا رحآ ءايلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفو نونلا مضب :ةليخنلاب
 ءامسلا ءام نب رذنملا نب نامعنلا تنب دنهو «ةفوكلا رهاظب ريد "حتفلا" يفو :دنهريدب [4 717/7 ةيائبلا] .ةفوكلا

 [1؟1417-5/م,// ةيانبلا ].ىراصنلا ةعموص ريدلا فو .هب تماقأو ؛ريدلا اذه ثتنبو تبهرت تناك

 ىلع دحلا بوجو عنمت انزلا ةهبشو ؛مئاق نيقيرفلا نم لك مالك يف قدصلا لامتحا نأ ينعي :خلإ لامتحالف
 .دوهشلا ىلع دحلا يأ :هباجيإ يف [14/ه ةيانعلا] .اصوصخ هيلع لاجرلل عالطا ال اميف :ةجح (ةيانعلا).فذاقلا



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب ظ ١

 ةداهشلا لمحت اهم

 ءادألا لهأ نم قسافلا نأل ءاودحي مل : همر رخل ءأ قاّسسف منهو «كلذب ١ ودهش

 ةدايصللا دعب انزلاب

 ىضاقلا ىضق ول اذهو «قسفلا ذي ؛روصق عون هئادأ يف ناك نإو «لمحتلاو

 ةمهتل ؛ءادألا ُق روصقف رابتعابو ءانرلا ةهبش ش مكداهشب شف ءاندتع دفني قساف هداهشب

 كلي يعفاشلا فالخ هيف أيسو «ناّدحلا عنتما اذهلف ءانزلا مدع ةهنيلل تبقي قيسفلا

 ددع صقن نإو .هدنع دبعلاك وهف ةداهشلا لهأ نم سيل قسافلا نأ :هلصأ ىلع ءانب
 نبت نيت...

 1 5 5 00 2 ١
 جورخو «ددعلا ناصقن دنع يع ال دإ ؛ةفلق مكأل ؛اولح :ةعبرأ نع ةوهشلا 2 . هاو 4 . ا 50

 بقذدقلا دح

 .مقداهشب برضف ءانزلاب لحجر ىلع ةعبرأ دهش نإو .اهرابتعاب فذقلا نع ةداهشلا

 دوهشلا ذإ ؛ةفذق مهأل ٍ؛نودَحُي مو :فذق ف

 لاشأ تيب ىلع الو .مهيلع سشيلاو ,ةنالث

 .لاملا تيب ىلع اضيأ برضلا شرا :الاقو .هني ةفينح يىبأ دنع اذهو «للملا

 59 2 ٍّق 0 '

 اد ولحم وا ءادبع مهدحا دج و 3

 كبببا ىلغ هتيدق مدعر إو برضا

 يف نيدودحملاو ديبعلاو نايمعلل ءادأ الو ؛ةداهشلا دوهشلا ءادأب مامإلا دنغ رهظي يأ :خا انزلا نأل

 انرلا ىلإ اههتبسست نكت مو ءانزلا ىلإ امهوبست مهفأل ؛افذق مكداهش تبلقناف ءاضقان الو الماك ال ءفذقلا

 .اهلمحت و ةداهشلا ءادأ لهأ نم هن وكل يأ :اذهو اة هه ةيانعلا| .ةرورض افذق ناكف ؛ةداهش

 دوهشلا دحيو :يعفاشلا فئالاتخ (ةيانبلا).دوهشلا ىلع فذدقلا دحو ؛هيلع دوهشملا ىلع انزلا دح يأ :نادحلا عنتما

 انههو ءرم ام ىلع نيتبسح نيب ريخم دهاشلا نإف :خلإ ةبسح ال ١/8*4[ ةيائبلا] .هدنع فذقلا دح

 :لاق ىلاعت هللا نإف ء.مهددع ناصقنل ؛اس اضيأ ةداهشلا ءادأ ةبسح الو ءرهاظ وهو ننسلا هود ديبستووب |

 3 ن يل ا 3
7 2 

 55 ّط يل ا - ' 9 7 ١ ف 5
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 [55/8 ةيانعلا] .ةبسحلا رابتعاب ناك امنإ فذقلا نع ةداهشلا جورخ نأل ؛فذقلا



 ا اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب

 اذإ فالخلا اذه ىلعو ؛هحرج ناك“ اذإ ةانعم :بللا ةيمفع -لقيعضلا ديعلا لاق

 جراخ جرخلا نع زارتحالا ذإ ؛برضلا قلطم - نانايخ بجاولا نأ :امنل قوس
 كالهاو كدنعو ,عوجرلاب لونمضيف ,مهداهش ل فاضيف ” هريعو ح راجلا لظتنيف ءعسولا نع
 لماع وهو «يضاقلا ىلإ دالجلا لعف لقتني هنأ 75 تيب ىلع بحجم ع وجرلا مدع

 :كلر ةفينح يبألو .صاصقلاو مجرلاك راصف ,مهلام يف ةمارغلا بحق «نيسلسملل

 احراج عقي الف ؛ءكلهم الو حراج ريغ ملؤم برض وهو «دلحلا وه بحاولا نأ
 هيلع بحي ال هنأ الإ هيلع رصتقاف .هتياده ةلق وهو «براضلا يف ىيعمل الإ ًارهاظ

 يبس دهش نإو .ةمارغلا ةفاخم ةماقإلا نع ٌسانلا عنتمب ال يك ؛حيحصلا يف نامظلا

 ,ةهبشلا ةدايز نم اهيف امل ؛دحي مل :انزلاب لحجر ع ةعبرأ ةداهش ىلع

 [ 278/7. ةيابلا] .لاملا تيب ىلع اضيأ برضلا شرأ :ريغصلا عماجلا" يف للي دمحم مالك ننعم يأ :ةانعم
 ؛ىمعأ وأ ءفذق يف انوي وأ ادع دوهشلا ضعب رهظ اذإ امهدنع لاملا تيب يف سفنلا ةيد بجي :برضلا نم

 (ةيانبلا) .دلحلاب توملا وأ :دلجلاب حرجلا دعب :دوهشلا عجر (ةيانبلال.ءيش بحي ال :ءكل ةفينح يبأ دنعو
 [47 4/4 ةيانبلا] .نيملسملا لام تيب :مهلام يف (ةيانبلا».تام نإ ةيدلاو ,دولحملا تمي ل نإ ةحارحلا شرأ :نونمضي

 (ةيانعلا).ةيدلا نونمضي اوعجر مث ؛لتق وأ ؛هيلع دوهشملا محرف ؛دوهشلا دهش اذإ عي :خإ مجرلاك راصف

 يف ركذو «ةياورلا نم حيحصلا ف نعي :حيحصلا يف ىف .دوهشلا ىلإ ىدعتي الو سس

 ؛هجولا اذه رومأمت سيل هنأل ؛هجو هلف «دالجلا ىلع نامضلا بجي :لئاق لاق ولو :"مالسإلا رخخف طوسبم"

 هلعف عقو هوجولا هذه ىلع برضلا هنم دجو اذإف «لتاق الو ءرساك الو ؛حراج ال ملؤم برضب رمأ هنأل
 لصألا ىلع تداز ةهبش نم اهيف امل :هانعم :ذإ اهيف امل [<17/8 ةيانعلا] .نامضلا هيلع بجيف ءًايدعت

 [1/8/ه ةيانعلا] .ناصقنو ةدايز هيف نكمي «ةنسلألا هتلوادت اذإ مالكلا نإف ؛هيف نكت مل



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب . ظ 0

 :ناكملا كلذ يف ةنياعملا ىلع اودهشف «نولوألا ءاج نإف ءاهلمحت ىلإ ةرورض الو
 ةداهشلا ن رق عججا رل لا دح

 هحججو نم تَّدُر دق مهتداهش نأل ؛هنيعب انزلا كلذ ىلع اودهش :ةانعم انآ دنع ل

 ؛ليمحتلاو رمألا ْق مهماقم دومئاق مه ذإ ؛ةثداحلا هذه نيع يف ع ورفلا هداهش درب

 #0 نع دحلا ع انتماو ,لماكتم مهددع نأل ؛دوهشلا دخي الو

 3 ورفلاو 2 لوصألا

 املكف (محجج :رلاب لجر ىلع ةعب. رآ كيبش اذإو .هباجيإل ا للا ءردل ةيفاك يهو

 هتداهشب ىعيي سس ىعب هنألف ؛ةمارغلا ادم قيدلا مانإ م يح و ةهدح ؛ ن4 «حججأ للا 4 لياو «جج
 اً تي

 "اد يعفاشلا لاقو .قحلا عبر عجارلا ةداهشب تئافلا نوكيف «قحلا عابرأ ةثالث

 «تايدلا ١ هنيبنسو ءصاصقلا دوهش ف هلصأ ىلع ءانب ؛لاملا نود لتقلا بحي
 عجارلا لئق

 ؛دحي ال :هكلي رفز لاقو كح ةئكانلا انتاملع بيهذمف دخلا امأو اعل هللا ءاش نإ

 وهف «تيم فذاق ناك لاو («توملاب لطب دقف يح فذاق عجارلا ١ ناك نإ هنأ
 فف وذقملا ترمب يأ

 انني .يلفت امنإ ةداهشلا نأ ةايلوي .ةهبش قللف. كيرويف (ىناقلا , مكحب موجرم
 ةدافشل

 ةجحلا| موا «ةييعلل اهو لاحلل لعُجف ةتداهش خّسفُت هب نأ ؛ع وحجرلاب
 ةداهشلا

 |[ ةيانبلا | .ناكملا كلذ فا - دمحم لوق نئيعم يأ : ةانعم (ةيانبلا).عو 1 رفلا دهش ام دعب :نولوألا ارح

 ىف درلا ةهبشو ؛عورفلا يف لمحتلا مدع ةهبش وهو :ةهبش ةهبش عوبل (ةيانعلا) .ةدوحجوم ةيلهألاو : لماكعم

 دوهشلا ىلع دحلا يأ :هباجيإل .ةينازلاو نازل نع :دحلا ءردل [18/© ةيانعلا] .لوصألا
 (ةيانبلا) .نولتقي مح رلا لعب أ وعحججر اذإ انه اذكف ؛ةدنع نولتقيف «صاصضقلا دعب اوعجر ادإ يعي :صاصقلا 2 ههنس

 فدذقلا دح نأل نعي :لطب دققف [475/4 ةيانبلا].جاور اه سيل ةلاوح هذه :يرارتألا لاق :تايدلا يف

 طقسي دحلاو ةهبشلا تاو نم لقأ *باو ؛نادسيسإلا طقسي 5 نإ كلذ .8 وج رم وهف (ةيانعلا).ثر وي يأ

 [13/8 ةيانعلا] .اعيمج نيتبسحلا ءافتنال افذق تناك تخخسفنا اذإو :هتداهش خسفت [5//7 ةيانعلا] .امي



 ١8 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب

 هفذق اذإ ام فالخب « ,ةهبشلا ثروي الف .هقح يف ءاضقلا وهو هيلع ىنتبي ام خسفنيف
 ةداهشلا مج رلا كيفن لوسأ عاضمإ يا

 هيلع ُدوهشملا َدَحُي مل ن 2 يل داسللا ماا ؛هريغ قح يف نصحم ريغ هنأل ؛ةريغ
 رملا بأ 0

 .دكل دمحم لاقو .ةيلع دوهشملا درع دنحلا طقمو ةاعيعع ارث :مهدم فعتاو مدعو يح
 ً- ا

 ءاضقلا كعب

 «عجارلا قح يف الإ اديب كاف ءياضقلاب كتندكأت ةداهشلا نذل ؛ةصاخ عجارلا دَح

 عجر اذإ اك راصف 0 نم ءاضمإلا نأ :امو .ءاضمإلا دعب عجر اذإ امك
 ةداهشلا دحلا عءاضمإ يأ يعفاشلا يأ

 مهنم دحاو عجر ولو ؛هيلع دوهشملا نع دحلا طقس اًذهو «ءءاضقلا لبق مهنم دحاو

 ىلع قدصي ال هنأل ؛ةصاخ عجازلا دحي :كني رفز لاقو ءاعيمج اوُدُح ءاضقلا لبق
 اذإف ءهب ءاضقلا لاصتاب ةداهش ريصي امغإو «لصألا يف فذق مهمالك نأ :انلو .هريغ

 يقب هنأل ؛مهيلع ءيش الف :مهدحأ عجرف ,ةسمخ اوناك نإف .نودحيف افذق ىقب لصتي م

 ؛ةيبلا مير امزغو 0ُح ريمآ عسر نإف .حيرألا ةداهش رعو تل لك هتاهشم ىقيي نم
 «قحلا عابرأ ةثالث هتداهشب ىقبي نم ىقب هنألف ةمارغلا امأو ءانركذ املف دحلا امأ

 ثروي الو ءناصحإلا طقسي الف ؛يضاقلا مكحب اموجرم هنوكب لوقلا عفدنا ءاضقلا خسفنا اذإو :خلإ خسفنيف
 هسفن قح يف همعزو :ةجحب تسيل هتداهش نأ معز هنأل ؛هقح يف :هلوقب ديق نكل «هقذاق دح بجيف «ةهبشلا

 [8//4717 ةيانبلا] .مالكلا ليوأت ىلع "ةجحلا" ىلإ عجري "هيلع" يف ريمضلا :هيلع ىئتبي ام (ةيانعلا).ربتعم

 بجي الف ,نصحنلا ريغ قح يف اعقاو هفذق ناكف ؛ررقتم حيحص همعز ف يضاقلا ءاضق نأل :خ ! ءاضقلا مايقل

 .ةصاخ عجارلا دحي ذئحيف ,دهاشلا يأ :عجر اذإ [55/ه ةيانعلا] .فذقلا دح

 اجيرص هنوكل يعي :فذق [47/8/8 ةيانبلا].دودحلا باب يف ءاضقلا نم ءاضمإلا نأ لجألو يأ :اذهلو

 نأ :انلو «لبق نم لاق ام ىلإ ةراشإ :انركذ املف .عوجحرلاب افذق دوعي مث :ةداهش ريصي (ةيانبلا).هيف

 ؛ةجحلا هب متت نم دوهشلا نم قبي مل يناثلا عجر امل هنأل ؛اعيمج نادحي :هانعمو :خلإ افذق بلقنت امنإ ةداهشلا

 ©/.١/٠-7١[ ةيانعلا] .نادحيف عوجرلاب امهقح يف ةداهشلا تحخسفنا دقو
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 لحجر ىلع ةعبرا دهش نإو .فرع ام ىلع عجر نم مح ال يقب نم ءاقب ربتعملاو

 دنع ققرل | ىلع ةيدلاف . كيب وأ 4 سوح داو وهشلا ادإف --7 اوكزف ءانزلاب

 دوهشلا يأ عجارلا

 ىلع وه :ا ب دمحم و لس ويوبأ لاقو .ةيكزتلا نع 2 اوعجر اذإ :هانعم كلم ةفينح يبأ

 اوت مهفأ :امه .مهلاحب انملع عم ةيكزتلا اندمعت :اولاق اذإ اذه :ليقو «لاملا تيب

 ىلع اوني. نأب ًاريبغ هيلع دريهخلا ىلع اونثأ اذإب امك“ راضف ءاريع ةوهتقلا ىلع

 نععم يف ةيكرتلا تناكف «ةيكرتلاب ةلئمأع ةجش ريصت امغإ ةداهشلا نأ :هلو .هناصحإ

 .طرشلا ضحم هنأل ؛ناسحإلا دوهش فالخب «اهيلإ مكحلا فاضيف «ةلعلا ةلع
 نامضلا ي

 اذإ هسفن ىكز نم ةيكزتلا نم لوهخجنلا ةغيص ىلع نقال هني دفاع باق ما :فرع ام

 :هانعم :ةعيرشلا جات لاق :ةانعم [5/4*4 ةيانبلا] .ءايكزأ موكب فصولا دوهشلا ةيكزتو ءهحدم

 ءانأطخأ :اولاق ول بح سوجحب مهأ انملع عم ةيكرتلا اندمعت :اولاق .نأب ةيكرتلا نع اوعجر اذإ

 نأب عوجرلا نوكي نأ ًالمتحم ةيكزتلا نع اوعجر :هلوق ناك املو :خل! ليقو [4 4/8 ةيانبلا] .نونمضي ال

 انملع عم ةيكزتلا اندمعت :اولوقي نأب نوكي نأو «قافتالاب نامضلا بجوي ال كلذو ءانأطخأ :اولوقي

 ©/1١[ ةيانعلا] .خلإ اولاق اذإ اذه :ليقو :لاق ءعازنلا لحم وهو ؛مهلاحب

 ىلع اونثأ امنإو هل اوضرعت امو ءانزلا وه هنأل ؟فالتاإلا ببس اوتبثأ ام نوكزملا :الاق يأ خا 3 امه

 نأ الإ ,ناصحإلا دوهشك ىئعملا يف اوناكف ءاريخ هيلع ةرهتشملا ىلع ارغثأ اذإ ابك ناكف اريح دويشلا

 هس ال امكف ؛دهاشلا يف ةديمح الاضتخ | وتبلأ ءالؤهو ءانزلا يف ةديمح الاضخ اونثأ كئلوأ

 اذإف .ثلج ةئالثلا تلاق هبو ءائيش نوئمضي الف :هناصحإ [7 اه ةيانعلا | . 031 ىلع ناس ا كلك

 [ 441/4 ةيانبلا] .لاملا تيب ىلع نامضلا بحو :ائيش اونمضي م

 نأل ؛ةلعلا ةلع نعم يف ةيكزتلا تناكف «ةيكزت الب اًئيش بحجوت ال دودحلا يف ةداهشلا ذإ :خلإ تناكف
 (ةيانبلا).لعفلا ىلإ هتفاضإ رذعت دنع ةلعلا ةلع ىلإ يأ :اهيلإ (ةيانبلا).ةلعلا ةلع ةلعلل لمعملاو «ةلعلل ةلمعم ةيكزتلا

 دوجو دعب رداصلا انزلا مكحلس ةَقّرَعُم ةمالع وأ ءضحم طرش ناصحإلا ىلع ةداهشلا نأ :هلصاح :طرشلا ضخم

 | 4 4 ١/8 ةيانبلا] .ناصحإلا لبق انزلا دوهشب تبث انزلا نأل ؛ناصحإلا دوهش ىلإ انزلا توبثل ةحاح الو ؛ناصحإلا



 ١15 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب

 مالسإلاو ةيرحلاب اوربخأ اذإ اذهو ءاوربحأ وأ ؛ةداهشلا ةظفلب اودهش اذإ امهنيب قرف الو

 .ةلدع نوكي دق دبعلا نأل ؛نونمضي ال ًاديبع اورهظو «لودع مه :اولاق اذإ امأ

 اوفذق مهأل ؛فذقلا ّدح نوُدَحب الو ةداهش مهُمالك عقي مل هنأل ؛دنوهنفللا ىلع ناي لو

 :همجرب ىضاقلا رمأف ءانزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو .هنع ثروي الف تام دقو ايبع

 بجي :سايقلا يفو «ةيدلا لتاقلا ىلعف :ًاديبع ٌدوهشلا َدِحُو مث ,هقنع ُلجر َبّرَضف
 حيحص ءاضقلا نأ :ناسحتسالا هحجو .قحريغب ةموصعم اوف لتق هنأل ؛صاصقلا

 ٌرِصَت م ةداهشلا نأل ؛ءاضقلا لبق هلتق اذإ ام فالخب ةهبش ثروأف «لتقلا تقو ًارهاظ

 هيلعو اّيرح هنظ اذإ امك راصف «حيبم ليلد ىلع ًادمتعم مدلا حابم هّنظ هنألو دعب ةَجُح

 يف كلذ بجيو ؛دمعلا ّلَقْعَت ال لقاوعلاو ,دمع هن ؛هلام يف ةيدلا بحتو ,مهتمالع

 ؛لاملا تيب ىلع ةيدلاف :اديبع اودجُو مث ّمجْر نإو .لتقلا سفنب بجو هنأل ؛نينس ثالث

 ىلع نامضلا بوجو يأ :اذهو (ةيانبلا).رارحأ مه :اولاق وأ ءرارحأ مهفأ دهشن :اولاق نأب :ةداهشلا ةظفلب

 ؛رظن هيف :خ ! عقي م هنأل (ةيانبلا).هنيد روظحم هكرتب ًاضيأ :ًالدع (ةيانبلا) .هيلل ةفينح يبأ لوق ىلع نيكرزملا

 مهمالك عقي مل هنأل هلوق هجو امف ءءاضقلا هب لصتا دقو ءءاضقلا لاصتاب ةداهش ريصي مهنم لك مالك نأ مدقت امل

 رصي ملف ءمهمالك ءاضقلا لصتي ملف ؛نكي مل ناك راص «نيقيب هؤطخ رهظ امل ءاضقلا نأ :باوجلاو .ةداهش

 يف امك «بالقنالا قيرطب لاحلل تيملل ًافذق لعجي مل مل :لاقي ال :! اوفذق مهفأل [4 41/7 ةيانبلا] .ةداهش
 [77/5 ةيانعلا] .دجوي ملو «ةداهشلا نع عوجرلا بالقنالا ةلع :لوقن انأل ؛ةداهشلا نع عوجرلا ةروص

 [77/© ةيانعلا] .ةهبشلا ثاريإل يفككت ىضاقلا ءاضق ةروصو «ةروص دجو ءاضقلا نأ نعي :حيحص ءاضقلا

 .ناسحتسالل رخآ هجو ؛لتاقلا نأل يأ :هنألو [4 47/7 ةيانبلا] .ةهبشلا:مدعل صاصقلا بجي ثيح :خلإ ام فالخب

 حابم هنظ ةهبشل صاصقلا بحي ال يبرخحب سيل لوتقملا نأ رهظ مث ءادمع هلتقف «برحلا لهأ ةمالع يأ :مهتمالع
 أ: ةيانبلا | .محرلاب يضاقلا ءاضق دعب انزلاب هيلع دوهشملا روك ذملا لحرلا كلذ :مجر نإو (ةيائبلا) .مدلا



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب لدلاي

 5 0 ا ِء
 ؛لاملا تيب يف ةيدلا بحت هسفنب هرشاب ولو «هيلإ هلعف لقنف مامإلا َّرمأ لثتما هنأل

 2 ا 32

 لع اودهش اذإو .هرمأ رمتأي ل هنأل ؛هقنع برض اذإ ام فالخب ءاذه اذك انركذ امل
 اي“

 لمحت ةرورض مهل رظنلا حابي هنأل ؛مهتداهش ْتَلبق ءَرظنلا اندمعت :اولاقو ءانزلاب لحر

 «ناصحالا كنق ككلرلا لحجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو .ةلباقلاو ّبيبطلا هبشأف «ةداهشلا

 رئاس دوجو دعب لوحدلا ركني نأ :هانعم ءمجري هنإف :هنم .تدلو دق ةأرما هلو

 ُبِقْمُي اهقلط ول اذهو ؛هيلع لوخدلاب مكح هنم بسنلا تابثب مكحلا نأل ؛طئارشلا

 لحيز كايصحالاب هيلغ هيف :هنم ثدلو نكت مل نإف .هلفمب تبثي ناصخإلاو «ةعجرلا
 نقداهش نأ هلصأ ىلع رم هلي يعفاشلاف اب يعفاشلاو رفزل ًافالعع. بحر :ناتأرماو

 نأ

 ظلغتت ةيانحملا نأل ؛ةلعيلا نوم يا طيرش هلإ :لوقي هب رفزو .لاومألا ريغ يف ةلوبقم ريغ

 امنت نايل هيف ءاسنلا ةداهش لبقت الف «ةلعلا ةقيقح هبش ة «هيلإ مكحلا فاضيف «ةدنع
 مجري اذلو

 انركذ البت الف نزلا لبق هتعأ هنأ ملسملا هع ىز ّيمذ ىلع داي ده ةءاذإ

 ةمارغلا بجتف «نيملسملل لماع وهو ؛يضاقلا ىلإ لقتني دالحلا لعف نأ :انركذ امل .همجر يذلا نأل يأ :هنأل

 لعق ليتني ملفا «ةيقزلا زخ نون مخرلاب هرثآ هلآلا ؛هرمأ زقأي مل ,قتملا براتط نآل يأ ةهقأل مياتملاو هلام يف
 دوهش رظن هبشأ يأ :خلإ هبشأف [7/5 ةيانعلا] .نيينازلا نم انزلا عضوم ىلإ :رظنلا اندمعت (ةيانعلا) .هيلإ

 رظني نأ زوجي بيبطلا نأل اذهو ؛جرفلا ىلإ ةلباقلاو بيبطلا رظن «ءكلذ يف ةوررضل ةينازلا جرف ىلإ انزلا
 [4 44/4 ةيائبلا].ناصحإلا طئارش يأ :طئارشلا رئاس (ةيانبلا).ةاوادملا ةرورضل ةروعلا وم
 هيفو ارهاظ لد يذلا ليلدلا اذه لئمي يأ :هلثمت (ةيانبلا).هيلع لوحدلاب مكحلا لجأل يأ :اذدهشو

 ناك ول يازلا نأ نيعي :خل! امك راصف .انزلا يف ءاسنلا ةداهش لبقت ال امك :هيف [4 4 4/7 ةيائبلا] .ةهبش
 ةمذلا لهأ ةداهش نأ عم مجري مل انزلا لبق هقتعأ يمذلا هالوم نأ نايمذ دهشف ءملسم وهو «يمذل اك ولمم

 لهأ ةداهش لبقت مل ملسملا ىلع ةبوقعلا ليمكت انهه دوصقملا ناك امل نكل ؛ةلوبقم قتعلاب يمذلا ىلع

 [7 4/0 ةيانعلا] .ةلعلا يعم يف طرش ناصحإلا نأ نيعي "انركذ امل' :هلوقو ؛هلثم اذهف ؛ةمذلا



 ل : . اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب

 ءانركذ ام ىلع انزلا نم ةعنام امنأو ,ةديمحلا لاصخلا نع ةرابع ناصحإلا نأ :انلو

 ؛ركذ ام فالخب «ةلاحلا هذه ريغ يف هب اودهش اذإ امك راصو «ةلعلا نعم يف نوكي الف

 هب ررصتي وأ ؛ملسملا هركني هنأل ؛خيراتلا قبسب تبش ال امنإو ءامقداهشب تبثي قت ا نأ

 .مدقت ام عرف وهو ءرفزل افالخ ءاندنع نونمضي ال :ناصحإلا ٌدوهش عجر نإف ؛ملسملا

 اهضعبو ؛مالسإلاك هيلع ضرف اهضعبو «لقعلاو ةيرحلاك ءرملا عنص نم سيل اهضعب :ةديمحلا لاصخلا
 باب لبق انركذ ام ىلع انزلا نع عنام هنأ لاحلاو ؛ةحوكنملاب لوحدلاو ؛حيحصلا حاكنلاك هيلإ بودنم

 ةبوقعلل ةلع نوكي ال انزلا نع اعنام نوكي ام لكو «ةرجرم لكلا نوكيف ءدحلا بحوي يذلا ءاظولا
 ناتأرماو لجر دهش ول عي ةلاحلا هذه ريغ يف حاكنلاب يأ :خل! اذإ امك راصو [74/5 ةيانعلا] .ةظيلغلا

 [/ه/ه ةيانعلا] .انهه كلذكف ؛مهتداهش تلبق ءانزلا ةلاح ريغ يف اهب لدو «ةأرملا هذه جوزت انالف نأ
 تبقي كانه قتعلا نأل ؛انزلا لبق هدبع قتعأ هنأ يمذ ىلع نييمذلا ةداهش رفز نم نيعي :ركذ ام فالخع

 ةماقإ ثيح نم ملسملا هب ررضتي وأ ؛ملسملا هركني خيرات هنأل ؛خيراتلا قبس تبثي ال امنإو ءامهتداهشب اضيأ
 هذه زاوحي :انلق ولف ؛ةمذلا لهأ ةداهشب تبثي ال هب ررضتي وأ ؛ملسملا هركني امو «هيلع ةلماكلا ةبوقعلا
 ناصحإلا دوهش نإف :رفزل افالخ [مم/ه ةيانعلا] .ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش زاوحب الوق كلذ ناك «ةداهشلا

 .قافتالاب عوجرلا دنع نونمضي ةلعلا دوهش نأل ؛هدنع نونمضي محرلا دعب اوعجر اذإ



 اواو
 ص رق

 رمتخلا يرش

 دق برشلا ةيانح 7 ؛ةدوجوم اهحيرو رقأ اذإ كلذكو «ءدحلا هيلعف :كلذب .هيلع
 براشلا

 إف .ةودلجاف رمخلا برش | نم" :كلع هلوق هيف لصألاو .دهعلا مداقتي مو «ترهظ

 دحلا بوجو

 اكن هس وي يبأو ةفينح ىبأ دنع دحي مل :اهتحئار باهذ دعب رقأ نإو *."هودلجاف داع

 ةفينح ىلأ دنع اهحير بهذ ام دعب هيلع اودهش اذإ كلذكو ءدحي :هكلي دمحم لاقو

 ريغ «قافتالاب ةداهشلا لوبق عنمي مداقتلاف «دحي :ءلم دمحم لاقو .انأ#ج فسوي يبأو

 رهشلا وهو

 ,نامزلا يضم ققحتي ريحأتلا نأل اذهو ؛انزلا دحب رابتعا ؛هدنع «نامزلاب ردقم هنأ

 هبرض اذهو ؛قبشلا طرف دنع رثكأ انزلا ىلإ عبظلا ءاعد نأ امل ؛برشلا ىلع انزلا دح مدق :برشلا دح

 ام دعب ةحئارلا طرتشت ال نأ يضتقي هرهاظو :خلإ هب اوءاج وأ [5 517/4 ةيانبلا| .برشلا برض نم دشأ

 دحلا بوجو قح يف ةحئارلا دوجوب ةديقم حورشلا يف تاياورلا نكلو ؛رمخلا نم ركسلاب هيلع دوهشلا دهش

 [75/ه ةيانعلا] .رارقإلاب وأ «ةداهشلاب دحلا بوجو تبث ءاوس ءفسوي يبأو ةفينح يبأ دنع رمخلا براش ىلع

 (ةيانعلا).ةحئارلا رابتعا مدعو نامزلا ريدقت نعي :اذهو (ةيانبلا).بيرق هنود ام نأل ؛رهشب ردقف :انزلا دحب
 [ا/ا//ه ةيابعلا|] .نامز ريدقت نم دبالف :نامزلا ىصنا

 نمو «بيوز نب ةصيبق ثيدح نمو ؛رمع نبا ثيدح نمو «ةيواعم ثيدح نمو ؛ةريره يبأ ثيدح نم يور *

 نمو «ريرج ثيدح نمو ؛ورمع نب هللادبع ثيدح نمو ؛يردخلا ثيدح نمو «ديرشلا ثيدح نمو «رباج ثيدح

 ف دوادوبأ جرخخأ [545/7 ةيارلا بصن] .فيطغ ثيدح نمو ؛سوأ نب ليبحرش ثيدح نمو «دوعسم نبا ثيدح

 نإف ءهودلجاف ركس نإ مث :هودلجاف ركس نإ مث ؛هودلحاف ركس اذإ :ٌهكو هللا لوسر لاق :لاق ةريره بأ نع "هننس"

 [رمخلا برش يف عبانت اذإ باب :«4 484 :مقر] .هولتقاف ةعبارلا داع



 ١١ برشلا دح باب

 . يلق انك" ةويغ نع انوي مف مهول

 ماده ترش كن ا :يل نولوقي

 الجر فّسلا تلكأ لب ال :مهل تلقف

 ةحئار متدجو نإف" :هيف هذ دوعسم نبا لوقل ؛ةحئارلا لاوزب ردقي :امهدنعو

 ىلإ راصي اهنإو «برقلا ىلع ةلالد ىوقأ نم را مايق نألو ."هودلجاف رمخلا
 ةحئارلا وهو

 امنإو ؛ءلدتسملل نكمم حئاورلا نيب زبيمتلاو رابعا رذعت .دنع نامزلاب ريدقتلا

 ندا خب قف اين نقلي دم دنخ لطي اذ ىاقتلاق رارقالا انأو .لاهفبا ىلع بقت

 برشلا ّدح نأل ؛ةحئارلا ماي دنع الإ ٌدحلا ماقي ال :امهدنعو ؛هريرقت رم ام ىلع
 مايغ طربخ دقو نهج هوعسم نإ قارب ا يلج الر قام ةناسيعلا جاقاب عب

 ؛ناركس وه وأ «هنم دحوت اهخيرو .دوهشلا هذخأ نإف .انيور ام ىلع ةحئارلا
 ىو هي ؟رهتتي نأ لبق كللك عطقلاف بامآلا ةيغ ربعم ىلإ رصم نم هب اويعلت

 .هلفم ىف بتي الأ ةقفللاو للا | دح يف ةفاسملا دعبك رذع اذه نأل ؛ًاعيمج موق

 نوكسو فاكلا حتفو نونلا نوكسو ةزمهلا رسكب :هكنا (ةيانبلا).رمخلا برش ريغ نم يأ :ةريغ نم
 يهو ؛ةهكنلا نم هلصأو ؛براش ريغ وأ وه براش هنأ ملعيل ؛هكني نأب هرمأي هكني هكن نم رمأ وه «ءاهلا
 بارش سيل هنأل ؛هلثم ةمادم مضلاب مادم ةيانعلا] .رمنخملا وهو :ةماده [5 549/7 ةيانبلا] .مفلا حير
 ةحئارلاو :هلوق نع باوج اذه :زييمتلاو .نامزلاب رابتعالا نع باوج :اغنإو .هاوس برش ةمادأ عاطتسي
 .برشلا ةنياعم ؛ليلد هعم نم وه :لدتسملل 451١/4[ ةيانبلا] .هريغ نم نوكت دق
 ليبق نم ثيدحلا :تلق :ةباحصلا ع اجاب (ةيانعلا).هسفن ىلإ ةبسنلاب امتهتن نوكي ال ناسنإلا نأ :هريرقت رم
 متتدجو نإف" :هلوق نيعي :انيور اه (ةيانبلا).هب تبثيف ؛ةيعطق ةجح عامجإلاو «دحلا تبثي ال هلثمتو ءداحآلا

 ةروص يف يأ :هلثم يف (ةيانبلا).مامإلا ىلإ ناركسلا اذهب :هب اوهتني نأ [/59/ ةيانعلا] ."هودلجاف رمخلا ةحئار
 [ 4 57/7 ةيانبلا] .رذعلاب ةحئارلا لاوز



 برشلا دح باب ١١5

 نم ركس يبارعأ ىلع حلا , هاقأ هن هةؤرمع نأ ؛يوو ام 2 د :ةليبشلا نه راكس نو

 .ىللاعت هللا ءاش:نإ هيلع قحتسملا هّدخ رادقمو ؛ كسلا ,دح..ق مالكلا نيببسو ”كيبنلا
 بابلا اذه قف

 اذكو «ةلمتحم ةحئارلا نأل اهم و ( :ةرسللا ةحيئار. هنم ندعو نم ىلع كح الو

 «ذيبنلا نم ٌركَس هنأ َملْعَي نح ناركسلا دحيالو رارطضاو :ارق| نيخ عقي فلا ببرغلا

 اذكو كامرا نبلو جْنبلاك دحلا بجوي ال حابملا نم ركسلا نأل ؛ًاعوط هّبرَشو

 دروضقلا ةليصق (ركسلا هنتع لوري نيع دنع 9و دلل بحري هلا هكا يرش

 ألد ةباحصلا عامجإل ءاطَْس نونامث رح لا يف ركّسلاو رمخلا ٌدحو .راحزنالا

 الغ اذإف ءاولح ماد ام هبرش لحي ةخبط ىدأ خبط اذإ بيبزلا ءام نم يذلا وهف ذيبنلا امأو :خ! ذيبنلا نم

 دنعو ءركسلا نود ام هبرش لخي رخآلا اج فسوي يبأ لوقو ةفينح يبأ لوق ىلع دبزلاب فذقو «دتشاو
 اذإ رمتلا ءام وه ذيبنلاف «ذيبنلاو خيضفلاو ركسلا : ةثالث رمتلا نم ذختي امو ؛هبرش لخحي ال :اًكح يعفاشلاو دمحم

 اكلرج فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع دبزلاب فذقو دتشاو الغ اذإو نا ول ماد ام مهلوق يف هبرش لحي خبط ىدأ خبط

 [73/5 ةيانعلا] .لحي ال :اك'ج يعفاشلاو دمحم لاقو ءركسملا حدقلا الإ يوفقتلاو يوادتلل هبرش لحي
 .زييمتلاو لالدتسالا لبق اهسفن يف يأ :ةحئارلا نأل (ةيانعلا.برشلا هنم دهاشي مل اذإ نيعي :دح الو

 جدبلا برشو :ةصاخلا هتبرشأ يف لاقو «ىفخي ال ام داسفلا نم هيفو .جنبلاب علوي امل ةيوقت هلاق اميف :تلق :جنبلاك

 هويلا ىغبتي :تلق كلل دمحم افالخ ءامهدنع دحي مل هنم ركس نإو ؛لحي مل هلقع هب بهذ نإف هب سأب ال يوادتلل
 عمجلاو «نيذاربلا نم ىثنألا ؛ةكمرلا عمج :كامّرلا (ةيانبلا).داسفلا ةدامل اعطق كلي دمحم لوقب ينقي نأ

 نينامثلا ىلع :ةباحصلا عامجإل [ 45 5/8. ةيائبلا] .رمخلا ريغ يف ركسلا دح يأ :ركسلاو (برعلا ناسل).كامر

 . لاقملا ةياغ' يف هليصفت ؛'ملسم" و "يراخبلا حيحص"يف تبث امك ؛رمع دهع يف
 باطخلا نب رمع نأ نغلب :لاق قراخم نب ناسح نع ىنابيشلا نع رهسم نبا انثدح "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هاور *

 رمع هبرضف ءركسف ءاهنم برشف «ذيبن اهيف ةقلعم رمعل ةبرق ىلإ ىوهأ رطفأ املف ءامئاص ناكو رفس يف ًالجر رياس
 [اذح هيف ىأر نم ذيبنلا باب .507/5] .كركسلا كاندلج اهنإ :رمتع هل لاقق «كتبرق نم تيرش امنإ :لاقف هدحلا



 ١ذ١ا/ برشلا دح باب

 نعو .ةياورلا نحن روهتلا يل هرجي م هوع اع ىلع انزلا مح يف امك اهتز, ىلع اكرغب را ض ص قلق يع و

 انرهظأ انأ هذاا هوو يما يدري هل ؛فيفختلل اراهظإ ؛درجي ال هنأ هلم دمحم

 اه ىلع قتصنم قرلا نأ ؟ةنزنجيأ هعجف دبع خا اوي أيت وحجب الف :قرم ف يلع

 لد قح صلاخ هنأل ؛دحي مل :عجر مث ,ركسلا وأ ,رمخلا برشب رقأ نمو .فرع
 م اوبمأوب 1

 هنأ :.كن هر فس وي يا نعو ٠ اةنيبلاب 8 2116 تل تشو 0 نيدهاش هداهشب هديب

 ر ةقرسلا ىف يأ

 دايما لالضلا ةمهتو «ةيلدبلا ةهبش اهيف الو ؛لاجرلا عم ءاسنا ةداهش 8

 لجرلا لقعي الو ؛ًاريثك الو اليلق ال اقطنَم '|َنْعَي ال يذلا رم ديل يذلا نا ركتسلااو

 ,يذهي يذلا وه :الاقو نبي ةفينح يبأ دنع اذهو :فيعضلا دبعلا لاقو .ةأرملا نم
 ذيخوي هنأ :هلو ..دلبد خياشملا رثكأ لام هيلإو ءفرعلا يف ناركسلا وه هنأل ؛هّمالك طلتخيو
 ؛لقعلا ىلع ٌرورسلا بلغي نأ ركسلا ةياكو :دحلل اءرد اهاصقأب دونما هبايسأ يف

 صن برشلا دحب يأ :هب دري مل (ةيانعلا».جرفلاو سأرلاو هجولا الخ ام ندبلا لك برضي هنأ هيف :رم ام ىلع
 وهو نيتحتفب :ركسلا (ةيانعلا).انزلا يف امك «ةئام هلعحجن مل ثيح ,ددعلا ثيح نم نوعي :خل :هلإ انرهظأ انأ .عطاق

 ددعل ارابتعا :طرتشي هنأ [85-/85/6© ةيانعلا] .ركسم بارش لك ركسلا :ليقو ءدتشا اذإ بطرلا ريصع

 (ةيانبلا).لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش يف يأ :اهيف نأل م ومش ددعب رارقإلا
 :هلوق ىلإ كن اَنَأَرْماَو لحرف نيلجَر انوُكَي ْمَل نفط اول هك تاو مي ير الا ايها

 داهشتسا نأل ؛ةيلدبلا ةقيقح نود ةيلدبلا ةهبش :لاق امنإو 4 ىرخخألا نقشت 13 اَمُشاَدَخَسإ لبست نأ م

 اقبالا راني قال «لاجرلا ةاهناعنا نس رسملا ةروررظ ريغ نم نفداهش كراع. ياللا عضوللا قيواسلا
 (ةيانبلا) .مالكلا :قطنملا :يرهوجلا لاق :اقطنم [0/ه ةيانعلا] .مظنلا ثيح نم ةيلدبلا ةروص هيف نكل
 [/5/ه ةيانعلا] .ناركسب سيلف ءاميقتسم هفصن ناك نإف «نايذحلا همالك بلاغ نوكي يأ :يذهي يذلاوه



 برشلا دنح باب ١1

 ربتعملاو .وحصلا ةهبش بش نع ىرعي ال كلذ نود امو ,ءيشو ءيش نبي َرييمتلا هباسيف
 هلم ياسيف يأ

 كلي يعفاشلاو «طايتحالاب اذحخأ ؛ع امجإلاب هالاق ام ةم رخلا ّقح يف ركسملا ح َدقلا يف

 .ةرابتعال ئيعم الف .ءتوافتي ام اذهو هفارطأو هتاك رح و هتيشم ف هرثأ روهظ رب
 هيلحجرو هيدي يف ملا نم ينعي

 لاتحيف ؛ةرارقإ يف ئذكلا لامتحا ةدايزل ؛هسفن ىلع هرارقإب ناركسلا 1 الو

 نازكسلاو ةديعلا يهدف نألا «ققالاقأا دلع فلا «قادهألا] ع صلاخ هنأل ؛هئردل

 هنم نبت ال ناركسلا دترا ولو «هتافرصت رئاس يف امك «هيلع ةبوقع يحاصلاك هيف
 دبعلا قح يف

 ةفينح يب لوق اذهو .ركيببلا مم | قمحتي كاف داقتعالا باب نم كلا نأ ؛ هنأ رما

 .هدر نوكت ةياورلا رهاظ يو اعجب دمحم و

 يف ربتعملا رمخلا ريغ ةمرحملا ةبرشألا يف عي :خإ ربتعملاو .زبيمتلا يب دق ناك اذإ يأ :كلذ نود امو

 يذهي يذلا وه :اكج دمحمو فسويوبأ لاق يأ هالاق ام ةمرحلا قح يف ركسلا هب لصحي يذلا حدقلا

 راد ةفينح ابأ نأ ىلإ هب راشأ :عامجإلاب .دحلا قح يف ال :ةمرحلا قح يف [471؟/7 ةيانبلا] .همالك طلتخيو

 نأل ؛هالاق ام ركسلا قح يف ربتعاو ؛هئرد يف طايتحالا ذإ ؛ةياهنلا دحلا باجيإ يف ربتعاف ؛طايتحالا عم

 هتيشم ف ليامتي ال امير ناركسلا نإف .فلتخي امم هتيشم يف رثألا روهظ يأ :اذهو .هيف طايتحالا
 [65/8 ةيانعلا] .ًاليلد نوكي الف ؛هنم ليامتلا ىريف ؛هتيشم يف رثعي وأ قلزي امر ىحاصلاو

 رازقألا نيا ةةقرسلاو ءرمذلا برش «ءانرلاك قلاعت هلل اضس ةسلاخلا ىوددلا ق عي :خلإ ناركسلا دحي الو

 اهئردل لاتحي دودحلا نأل :هئردل لاتحيف (ةيانعلا).هلامتحا داز ناركس نم ردص اذإف «بذكلا لمتخي ربح

 .ىرتفا ىذه اذإو ءىذه ركس اذإ :اولاق مهنإف مّيَح ةباحصلا عامجإب :يحاصلاك [7/7<4 ةيانبلا] .اهتابثإل ال

 ؛دبعلل اقح فذقلا دح هيلع بجو اذإف ءفذقلا دح بوجو ىلع مهنم عامجإ اذهف ؛ةدلج نونامث يرتفملا دحو
 .حصي هقاتعإو هقالط نإف ؛ناركسلا :هتافرصت رئاس [/0/5 ةيانعلا] .هريغو صاصقلاك قوقحلا رئاس كلذكف



 :لحلاب فوذقملا بلاطو ءانزلا حيرصب ةنصحم ةأرما وأ ًانصحمًالجر لجرلا فذق اذإو
 «باستتلا ةرثوولا# : لاي هلرقل واع تاق" كي اطوم نينا هاف كح

 قو كوب انزلاب يمرلا :دارملاو .ةيآلا 4ةَدَلَج َنيِناَمَن مهودلخافإ :لاق نأ ىلإ

 رثشيو راو باقل وف ذإ ؛ءادهشلا نم ةعبرأ طارت رتشا وهو «هيلإ ةراشإ صنلا

 .انولت ال فوذقملا ناسعإا ءراعلا عفد ثيح نم هقح هيف نأ ؛فوذقملا ةبلاطم

 ريغ هببس نأل ؛هبايث نم ُرَحُي الو ءافؤلا دح يف رم ال ؛هتاضعأ ىلع قدي :لاق
 فذاقلا

 برضلا يأ

 ؛وُشَحلاو ٌوْرفلا هنعٌعَّرْنُي هنأ ريغ ءانزلا دح فالخب ةدشلا ىلع ماقي الف هب عوطقم

 .هقارلا تاكل ةأظوس نيدبرأ كلخ ادع ىلقذاقلا قاف نإو هب ملألا لاصيإ عنمي كلذ نأل
 0 وشحلاو ورفلا

 :«فذاقلا ةيرخ فالخب .ءامب نقيتم براعلا ةعرج نأ الل ؛برشلا د نع فقالقلا دح رخآ :فذقلا دج
 برشلا دح برض نم فخأ فذقلا دح برض ناك اذهو ءبذكلاو قدصلا نيب لمتحم ربخ فذقلا نإف

 ةغللا ى:فلقلاو ءاقذق قوكي الخ ءانرلا لإ ةقسن يف اهاه نوكي .نأ اود ؛قاذقلا توبا قا قعصي
 تابثإ نع فذاقلا زجعو :دحلاب فوذقملا .ةلالد أ اغار انازلا ىلإ بستن أ نم ةبسن عرشلا يفو «يمرلا

 [مة/ه ةيانعلا] . كب نّوُمْرَي َنيَذلاَو او# :هلوقب ١ هدانا (ةيانعلا).هب فذق ام

 يف كلي يرودقلا يأ :لاق (ةيانبلا).تاَئّصْحُمْلا َنوُمْرَي َنيِدْلاَوإ» :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ :انولت ال
 (ةيانبلا).فلتلا ىلإ يضفي دحاو وضع يف عمجلا نإ :هلوق وهو :انزلا دح يف (ةيانبلا)."هرصتخم'
 اقداص فذاقلا نوكي نأ لامتحال :هب عوطقم ريغ [475/7 ةيانبلا] .فذقلا وهو دحلا ببس يأ :هببس نأل
 مةيانعلا) .لصحت داكت'ال هيف طورشملا فضولا ىلع األ ؛ةنيبلا ةماقإ نع ازحاغ ناك نإو ءانزلا ىلإ ةتبسن يف

 ؛ةئيبلاب فذقلا توبث دعب انههو «رارقإلاو ةنيبلاب نياعم هببس نأل ؛هبايث نم هيف درجي ثيح :انزلا دح

 (ةيانعلا).هب نقيتم ريغ وهو ءانزلا ىلإ ةبسنلا يف هبذك وهو ءرخآ نيعم ىلع دحلا ةماقإ فقوتي رارقإلا وأ
 [3431/5 ةيانعلا] .درجي الو :هلوق نم ءانثتسا :هنأ ريغ



 فذقلا دح باب ”١

 َ : 0 ِ و ِح 9 - 7 97 , لق ,

 ؛ةيرحلا امأ .انزلا لعف نع افيفع املسم ءاغلاب ؛القاغ ارح ف هدقملا ن وكي نأ ناصحاإللاو

 ِتاَنَّصْحُملا ىَلَع ام ُفصن َنِهّلَعفل : ىلاعت هللا لاق «كاصحاإلا مسا هيلع قلطي هنأالف

 مدعل ؛نونحماو يببصلاب قحلي 5 اعلا نأل ؛غولبلاو لقعلاو «رئارحلا :يأ 6 باَذَعْلا نم

 *.,"_نصحمب سيلف هللاب كرشأ نم" :ةتلع هلوقل ؛مالسإلاو .امهنم انزلا لعف ققحت

 :هريغ بسن ىفن نمو .هيف قداص فذاقلا اذكو ءٌراعلا هقحلي ال فيفعلا ريغ نأل ؛ةفعلاو

 فذق ةقيقحلا يف هنأل ؟ةجاسم رع همأ تناك اذإ اذهو ؛ذخحي هنإف «كبيأل تسل :ل
 بسلا يشل يجو

 35 :بضع يف ديول لاق نمو .هريغ نع ال (ينازلا نع فني اك عسا نأ د

 ببضغلا دنغ نأل ؛دخي ال :بضغ ريغ يف لاق ولو ءدخي :هل ىعدي يذلا هيبأل ؛نالف دباب

 ةيورملا بابسأ يف هابأ هتهاشم ىفنب ةبئاعملا هب داري هريغ قو هل اًبس هُيقيقح هب داري

 :ةدحب ىلإ هبسل ولو ,همالك يف قداص هنأل ؛دحي ١ هلجج يعي الف نباب فبسلا ةلاق ولو

500 
 لرجا ف

 لحب بلاطي الو ءاموم دعب ةنصحم فذق هنأل ؛فذاقلا د *ةلمغ نبال بلاطف :ةدصخ

 هب قحتلي راعلا نأل ؛دلولاو دلاولا وهو «هفذقب هبسن يف ٌحدقلا عقي نم الإ تيملل فذقل

 .فيفعلا ريغ فذق يف يأ :هيف قداص (ةيانعلا).هيلع دحلا بجويو :هبحاص مثوي يذلا يأ :انزلا لعف

 ؛ثتام مث ءاهفذق اذإ ام فالخب :اًكوم دعب .دحي الف فذقب سيلف :ةبتاعملا .دحيف فذقلا ققحتيف :هتقيقح

 (ةيانعلا). لفس نإو دلولا دلوو دلولاو الع نإو دجللاو بألا يعي د :دلولاو دلاولا (ةيانعلا).طقسي دحللا نإف

 106 اقسلا هايقو هقول نيدسر لكنا يعش
 :44/* |. صحم سيلف هللاب كرشأ نه :لاق دك يبا نع رمع نبا نع عفان نع 000 5 يطق رادلا ةهاور 5

 |ه ه١ نتسلا ءالعإ| .حيحص هدنسو "ديفقتسم" يف هيوهار نب قاحسا هاور [هريغو تايدلاو دودحلا باتك



 ١ ؟ ١ فدذقلا دح باب

 ةبلاطملا ّقح تبني هلي يعفاشلا دنعو .نيعم هل ًالوانتم فذقلا نوكيف «ةيئزحللا ناكمل

 سيل ةبلاطملا ةيالو :اندنعو «نيبن ام نع و فذقلا دح نأل ؛ثراو لكل

 تبثيو «لتقلاب ثاريملا نع مورحملل اندنع تبثي اذهلو «هانرك ذ ال لب ءثرإلا قيرطب

 .دلولا مايق لاح دلولا دلول تبثيو .هللسي دمحم ًافالخ «نبالا دلول تبني تبي امك «تدبلا:كلول

 بلاطي نأ دبعلاو رفاكلا هنبال زاج ةمسم ٌفولقملا ناك اذإو .هللم رفزل افالخخ

 هقيرط سيلو «هيلإ راعلا عوجرل نعم هلوانتي فذقلا :لوقي وه :هلنس رفزل افالحخ ءدحلاب
 فذقب ريع هنأ :انلو .ئععمو ةروص 1 ال وانتم ناك اذإ امك راصف ءاندنع ثرإلا

 ارييعت عقيل ؛طرش انزلا ىلإ بسني يذلا ف ناصحإلا نأل اذهو ؛دحلاب هذجأيف نصح
 ؛قاقحتسالا ةيلهأ يئاني ال رفكلاو هدلو ىلإ لماكلا رييعتلا اذه عحري مث ؛لامكلا ىلع

 نأل :هلوق نيعي :ةانركذ امل (ةيانبلا).دحلا لطب فوذقملا تامو هريغ فذق نمو :هلوق دنع يأ :نيبن ام

 هنأل ؛ثنبلا دلول تبثي ال ةبلاطملا قح نأ هنع يور هنإف :كلر دمحم افالعخخ (ةيانعلا).هب قحتلي راعلا

 نيفرطلا نم تبثي بسنلا ةياورلا رهاظ فو «همأ يبأ انزب نيشلا هقحلي الف ؛همأ ىلإ ال «هيبأ ىلإ بوسنم
 [36/8 ةيانعلا] .نيفرطلا رك هب دلولا ريصيو

 قوف دلولا قحلي يذلا نيشلا نأل ؛مصاخي نأ دلولا مايق لاح دلولا دلول سيل :هكلي رفز لاقو :رفزل افالخ

 ةءافكلا بلطب اذه ربتعاو شوقا ءاقب عم دلولاك دلولا مايق عم دلولا دلو راصف «دلولا دلو قحلي يذلا

 ؛هيلإ هتبسنب نيشلا نم هقحل ام رابتعاب ةموصخلا قح :لوقن انكلو «برقألا ءاقب عم هيف ةموصخ ال هنإف

 فوذقملا فالخب ؛هتموصخل دحلا ماقي مصاخ امهيأف ؛دلولا قح يف هدوجوك دلولا دلو قح ف دوجوم كلذو
 ةيافلاو.ةدلو ندع ف ديحري آل قللأاو «ادوصقم- هيطرع نم فااقلا لواتت رابتغاب هل ةموضاللا قدح نإف
 [30/هةيانعلا] .هيلإ راعلا عوحر يف :راصف (ةيانبلا».ثروي ال فذقلا دح نأل :ثرإلا هقيرط سيلو

 مدعل ؛دحلا هيلع بجي مل ءادتبا فذاق هفذق نأب ءنئئعمو ةروص هل الوانتم ناك ولو :خلإ ناك اذإ امك

 47١/7[ ةيائبلا] .دحلاب هذحأي نأ هل زاجف :ةدل و ىلإ (ةيانعلا).ئيعم هلوانت اذإ اذكف .فوذقملا ناصحإ



 فذقلا دح باب ليحل

 يف ناصحإلا ؛دقفل لامكلا ىلع ٌرييعتلا دجوي مل هنأل ؛هسفن فذقلا لوانت اذإ ام فالخب

 بلاطي نأ نبالل الو هٍرحلا هَّمُأ فذقب هالوم بلاطي نأ دبعلل سيلو .انزلا ىلإ بوسنلا
 هنبا ببسب بألا اذكو ءهدبع ببسب بقاعي ال ىلوملا نأل ؛ةملسملا ةرحلا همأ فذقب هابأ

 كبارع نإو ةدحم 0

 «بلاطي نأ هل :ةريع | نم نبإ ان ناك ولو (ةدبعب امه الو .هدلوب كلا ولا داقي ال اذهو
 فداقلا

 لاقو 05 لطب :عف رقما "قفين ةريغ فذق نمو م مادعلاو ةببسلا ققحتل

 5و

 ؛هل افالخن ءاندنع ىقابلا لطب :دحلا ّضعب ميقأ ام دعب تام ولو : ]طيب ذل :هتللس يعفاشلا

 .دبعلا قتحو عرشلا قح هيف نأ فالح الو ,ثروي ال اندنعو ؛هدنع ثروي هنأ ىلع ءانب

 هحيولا اذه نمف ةضوصخلا ىلع هب عفتني يذلا وهو «فولقملا نع راعلا عفدل َعرش هنإف
 ع "يل نع ا

 ماعلا ءالدخإ :رجازلا عرش نم دوصقللاو ءادح يمس هنمو ءارجاز عرش هنإ مث «نسلا قح

 «ناتهجلا تضراعت اذإو .ماكحألا دهشت كلذ لكبو ؛عرشلا قح ةيآ اذهو «داسفلا نع
 ةمالع 1

 فذقب تلع نإو هتدحج الو همأ الو ءتلع نإو هتدج وأ :همأ فذقب .دبعلا وأ رفاكلا سفن يأ :هسفن فذفقلا

 .ديعلا قح ةبلغل :ثروي هنأ (ةيانبلا).فذقلا وهو دحلا بوجو ببس يأ :ببسلا ققحتل [347/5 ةيانعلا] .هسفن

 .فذقلا نع سانلل يأ :ارجاز .ناسنإ نود ناسنإ هب صتخي مل هنأل :عرشلا قح .هللا قح ةبلغل ارابتعا :تروي ال

 وجا عرش امل مسا دحلا نأل :ادح يعم

 .دهعلا مداقت دعب ةنيبلاب قوتسي هنأ وهف ؛دبعلا قح هنأ ىلع .لدت يلا ءاكحألا امأ :ماكحألا دهشت

 فالخب ؛هقح وه ام هتموصخب قوتسي امنإو ؛ةموصخب الإ قوتسي ال كلذكو «رارقإلا نع عوجرلا هيف لمعي الو
 ءاكحألا امأو «لاملا لطبي ال ةهبشلا يعمل دحلا لطب ول نيح ؛دحلا نود لاملل كانه هتموصخ- نإف ةقرسلا

 ىللاعت هللا قح ءافيتسا يف ابئان نيعتي امنإ مامإلاو ؛مامإلا ىلإ ءافيتسالا نأ يهف هللا قح هنأ ىلع دهشت يلا

 [8//91 ةيانعلا] .طوقسلا دنع الام بلقني الو «فذاقلا هيف فلخي الو ةهيلإ هؤافيتساف دبعلا قح امأو
 [ 4174/7 ةيانبلا] .دبعلا قح ةهجو (؛عرشلا قح ةهج يأ :ناتهجلا



 #١ فذقلا دح باب

 نيقو هههجاح رابععاب دبعلا قل اهيدق# ةديغلا يح :بيلغت لإ لام هلي ىفاشلاف

 ؛هالوم هالوتي قحلا نم دبعلل ام نأل ؛عرشلا قح بيلغت ىلإ انرص نحنو ؛عرشلا
 ىلاعت هللا وه

 كر راقت ىف ديلا ضلال ؛هساكع قللذك ةلو.هب اًبعرم دعلا قدح رصيف

 .اهيف فلتخملا عورفلا هيلع جرختي يذلا روهشملا لصألا وه اذهو «ةباين الإ عرشلا

 هنإف وفعلا :اهنمو .عرشلا قوقح يف ال ,دابعلا قوقح يف يرجي ثرإلا ذإ ؛ثرإلا :اهنم
 يرجبيو هنع ضايتعالا زوجي ال هنأ :اهنمو .هدنع حصيو ءاندنع فوذقملا وفع حصي ال

 كلم يعفاشلا لوق لثم وفعلا يف هكللب فسوي يبأ نعو .يرحي ال هدنعو ؛لخادتلا هيف

 وهو ءالصأ ناقحلا عمتحا اذإ ابلاغ دبعلا قح نوكي ال نأ مزلي هنأل ؛رظن هيف :ليق :خإ دبعلل ام نأل

 [3417/ه ةيانعلا] .بلاغ دبعلا قحو «هيف اعمتجا امم صاصقلا نإف «لوقنملاو لوصألا فالح

 قح درب رابتعا نأ :لصاحلا :هسكع ىعفاشلا هلاق امك ءدبعلا قح بلغ اذإ يأ :هسكع كلذك الو

 نسحألاو .ىلوأ هرابتعا ناكف ؛دبعلا قح رابتعال نمضتم ىلاعت هقح رابتعاو هللا قح تاوف بجوي دبعلا

 ىلإ عجار اضيأ هنكل ءراعلا عفر وهو :ديعلا ىح نق تاك نيو كانقلا ناب ىلاص ل اقع هلطحب هوي نأ

 دلا قح ىلإ رمألا عجرف ؛همرح ىلاعت هللا نأل ؛راعلل اببس نوكي امنإ انزلا ىلإ ةبسنلا نأل ؛اضيأ ىلاعت هلا
 نأ عم «اقافتا دبعلا قتح صاصقلا يف بلاغلا نأب لكشي :خإ ثرإلا ذإ .يعفاشلا نيبو اننيب يأ :اهيف

 لوقلا نككمأ اذإ ةثارولا بجوي امنإ دبعلا قح نأب هنع باجي نأ الإ .هلي ةفينح يبأ دنع هيف يرجي ال ثرإلا
 امأ .هئراو ىلإ هنغ لقتني نأ زاجف ؛ةتايح لاح فوذقملل تبثي قح هنأل ؛فذقلا دخ ىف امك ءامك

 تبني ال هنأل ؛ةثارولا قيرطب هتوبثب لوقلا ابنكمي آل نكل «دبعلا قح هيف بلاغلا ناك نإو وهف :صاصقلا

 .ةئارولا هيف رجي مل اذلف ءتوملا دعب هيلإ هل ةجاح الو «ةجاح هيلإ هل ام الإ هل تبثي ال هنإف «تيملل

 .ىلاعت هلل اقح هنوكل :هنع ضايتعالا .هقح هنأ ىلع ءانب :هدنع حصيو .اندنع ال هدنع يرجيف :ذابعلا قوقح
 نيب دح للختي مل اذإ ءذحاو دح هيف ناك ةعامج فذق وأ :تارم اصخش فذق ول نخ :لخادتلا
 [48/ه ريدقلا حتف] .نيفذقلا



 فدقلا ديعاناب ١ ؟ ؛

 رقأ نمو .رهظأ ل وألاو ,ماكحألا جرخ و «دبعلا قح بلاغلا نإ :لاق نم انباحصأ نمو

 فاللخب ,عوجرلا يف هبذكيف افك هيف فوذقملل نأل ؛هعوجر 8 :عحجر مث فذقلاب

 هناذل دم ,يطبن اي :يبرعلل لاق نمو .هيف هل 2 ال هنأل ؟هللا قح صلاخ وه ام

 مو .انلق امل ؛يرعب تسل :لاق اذإ اذكو ,ةحاصفلا مدع وأ ,قالخألا يف هيبشتلا هب داري

 ةحامسلاو دولا ف ةيبشتلا هب داري هنكل ؛؟كذاق سيلف ىامسلا ءام نبا اي :لجرل لاق

 ىلإ وأ هلاخن وأ ,همع ىلإ هبسن نإو .هئاخسو هئافصل هب بقل ءامسلا ءام نأل ؛ءافصلاو
 :ىلاعت هلوقلف ؛لوألا امأ .ابأ ىمسي ءالؤه نم دحاو لك نأل ؛فذاقب سيلف :همأ جوز

 ءدبعلا قح هيف بلاغلا نأ :حيحصلاو "طوسبم"يف ركذ هنإف ءرسيلا ابأ مالسإلا ردص هب ديري :انباحصأ نمو

 «صوصخلا ىلع هب عفتنم دبعلا نأ انركذ امل ؛هل دهشي لوقعملاو ؛هيلع لدت ماكحألا رثكأ نأل ؛يعفاشلا لاق امك

 هنأل ؛مامإلا ىلإ هتماقإ ضوف هنأ الإ «صاصقلاك دبعلا قح فذقلا دح نأ "لصألا"يف كلاي دمحم صن دقو

 هللا قيح هنأ ىلع لدت بلا ماكحألا نع باجأ يأ :ماكحألا ج رخو (ةيانعلا).دحلا ةماقإ ىلإ دحأ لك يدنهي ال

 همدع نإ :ثراإلا مدع يف لاقو .دلجلا ةماقإ ىلإ يدتهي ال لما لك نإ :انركذ ام مامإلا ىلإ ضيوفتلا يف لاقف

 [34/5 ةيانعلا] .نايعألا يف يرجي ثرإلا نأل ؛طرشلا رايخو ةعفشلاك هللا قح هنوك بجوتسي ال

 ةبسن يطبنلا :يطبن اي .ع وجرلا هيف لبقيف 0 فاالخ (ةيافكلا) كبح انباحصأ ةماع هيلعو :رهظأ لوألاو

 ريغ نم لجر يطبنلا :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو «قارعلا داوس نولزني موق مهو «نيتحتفب طبن ىلإ
 :هلوق: ىلإ هب راشأ :انلق امل مةيانبلا): لخخبلاو ةساسنلا ثيح نم :قالخألا [ عنو )ب ةياتبلا] .برعلا

 ءاممب بقلي ناك «يدزألا ةثراح نب رماع بقل وه :ءامسلا ءام |[ ةيائبلا| .هرحخآ ىلإ .هيبشتلا هب داري

 «سيقلا رم نب رظملا ماو ادوحو ااظع يأ رظقلا ماقم هلام ميقي ناك طحقلا تقو هنأل ؛ءامسلا

 |[ ةيافكلا] : اهتنسحو اهايجل ؛ءامسلا ءام ىقست تناكف

 ليش اولا دقي هن ونتمني لاخلا ثيوَسْلا تيوقفت مخ ذا ءادهش نك“ مآ :ةيآلا لوأ :ىلاعت هلوقلف

 احسإ نإف ؛بوقعيل اًمع ناك ليعامسإو «يادَجاَو اهل َقاَحْسِإَو َليِعاَمْسِإَو َميِهاَرْبِإ َكئاَبآ َهَلِإَو َكَهَلِإ

 (ةياهنلا).قاحسإ نبا ءبوقعيو «ناوحأ ليعامسإو



 ١ فدذقلا دح باب

 :هل ام .ناك ليعامسإو ٠ 4 قاَحْسِإَو َليِعاَمْسِإَو َميِهاَرْبِإ كئابآ هَلِإَو َكَمْلِ كبعت

 :لاقو «لبخلا يف َتأَنَر :هريغل لاق نمو .ةيبرتلل ثلاثلاو *ء"بأ لاخلا" :التقع هلوقل ؛قائلاو

 :هللم دمحم لاقو .اكض فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ءدح «لبحلا دوعص تينع

 :برعلا نم ةأرما تلاق «ةقيقح دوعصلل هنم زومهملا نآل ؛دحي ال

 لبملا يف ٌءانز تاريخلا ىلإ َقْراو
 نم نأل ؛اضيأ ًازومهم ةشحافلا يف لمعتسي هنأ امو .اذارم .هررخي ليلا زكذو

 .زومهملا نّيلي امك «نّيلملا زمهي نم برعلا

 7 هربا 8 يتايبسب يب 0 50 ياكم وس :كئابا هلإو

 9 4 قراو ا اذه تدصق يأ :تيبع .هل 2 نبالا

 لكو فولهك ننوكتالو 2لمج هبشأ وأ كمأ ابأ هبشأ
 لبجلا يف ءانز تاريخلا ىلإ قراو لدحبادق هعجضم يف حبصي

 لايعلا لكلاو عمرها خيشلا ماللا ديدشتو هابل يسكب فولهلاو «برعلا نم يحوبأ لجرل مسا ميخباب لمحو

 دحي ال لبحلا تأنز :لاق ول اذهو ءدوعصلا ةنيرق هنأل :2إ لبجاركذو (ةياهنلا).طوقسلا لادخنالاو

 هنإف ءجاجعلا مهنمف :خإ نم نأل ©/٠١٠٠١[ ةيانعلا|] .رعاشلا لوق يف امك .دوعصلا فاني ال ف فرحو

 قو .ةباهنو هباذ :لافغ ييكاسلا عاعنلا قا برزقت قدح ماسلا ىللا مهو ؛متاخلاو ملاعلا زمهي ناك

 .زومهملا فالخ هب دارملا :نّيلملا 18١/4[ ةيانبلا] .جاجعلا زمه امك نينكاسلا ءاقتلا ريغ

 نم دلاو لاخلا" :اعوفرم ورمع نب هللا دبع نع يمليدلا عاجش يبأل "سودرفلا" ينو ءبيرغ ثيدح *
 [67/» ةيارلا بصن] "هل دلاو ال



 فذقلا دح باب ١ ؟

 :لاق وأ «عئناز اي :لاق اذإ ام ةلزنم ًادارم ةشحافلا ُنّيعُت بابسلاو بضغلا ةلاحو
 ةزمغاب

 لمعتسملا وه ذإ ؛ىلع ةملكب اناورقم تاي اذِإ اذارم ٌدوعصلا نيعي الإ لبجلا ٌركذو «تأنز

 .ةانرك ذ يذلا ئععملل ؛دحي :ليقو ءانلق امل ؛دحي ال :ليق ءلبحلا ىلع تأنز :لاق ولو عهيف

 ذإ ؟ناز تنأ لب ل ةانعتم نذل 4 ؛«نكادمي امكإف سيل لب ال : لاف .يناز اي :رخخال لاق نمو

 رخخآلا لوق يعم

 .ياثلا يف ًاروكذم لوألا يف روكذملا ربخلا ريصيف «طلغلا اممب كردتسي فطع ةملك يه

 «نافذاق اممهنأل ؛ناعل الو 2 تددح تأ لي. هآلا :تلاقف  ,ةيئاز اي :هتأآرمال لاق نمو
 فذقلا دح

 يف دودحملا نأل ؛ناعللا لاطبإ دحلاب ةيادبلا .ٍفو دكا ايفذقو :هاتاعللا بحري قلقو
 ناعللا عفد يأ 1 رملا دحب يأ

 .دحلا نعم يف ناعللا ذإ ؛ءردلل لاتحيف الصأ هسكع يف لاطبإ الو مك] لمأي سيل فاق

 ةيلاحلا نئارقلا نم ةنيرق كانه ك4 143 ةيلايسلاو علا هانت روغت قادت رلاعنأ ىلإ رانا (بنفقفلا ةلاؤعو

 ةنيعم تناك نإو ءبضغلا ةلاح نأب هيلع دري ناك املو ؛دوعصلا هب ديري نأ زاوح ؛لوقلا اذهبي دحي مل «ةيلاقملا وأ

 .لإ لبجلا ركذو :هلوقب هنع باحأف ؛لبجلا ةملك وهو :ءاضيأ دوعصلا ئيعمل انيعم انهه نكل :ةشحافلل
 ادن ىلح ةعللت انورقم ناك اذإ :هلوق ىلإ ةراشإ :انلق امل .لبحلا ركذ نودب :تانز
 يالا قضم هيلع لب ةملك نأ ىعي : :يهذإ (ةيانعلا)ل.بضغلا ةلاحو :هلوق ىلإ ةراشإ :ةانركذ

 هلوق ىلع: نضرتعاو :لوألا يف 54 هل ارب لوألا ربخلا لعجي ربح هل نكي مل اذإ فطعلاو ؛طلغلا

 ءالصأ ربخن ةمئامو |! !يناز اي :هلوق وه لوألاب دارملا نأب يناثلا يف اروكذم لوألا يف روكذملا ربخلا ريصيف
 .ماعلل راعتسي نأ زوجيف ءصعخأ ءزج ربخلا نأل ؛مالكلا ميقتسي ذئئيحو ءزجلا :ربخلاب دارملا نأ اولا

 يضيق لزق عبق اتش ولو ريل ىلع ليه اضيأ ىدانلا ؟لاقي تأ لوألاو :لوقأ [؟ه56:ةياسلا]

 دح ةماقإو «ةداهشلا ةيلهأ دمتعت ناعللا ةيلهأ نأل ؛هليلد :هل لهأب .انمض يأ لوألا يف روكذملا ربخلا

 ©/١٠١1١[ ةيانعلا] .فذقلا يف دودحملا ةداهش ةيلهأ لطبت فذقلا

 ناعللا انمدق ول ئيعي :[لجرلا ناصحإ لطبي ال ناعللا نايرحب نأل ؛ناعللاب ةيادبلا ف يأ] هسكع يف
 نأ بابلا يف ام ةياغ ءامهنيب ناعللا 0 لطبي ال لحرلا ناصحا نأل ؛ةأرملا نع فذقلا دح هب لطيي ال
 فالقلا ضع بجيل انيقه ةركو نأ نع هب جرخي ال نكلو ,فذقلا دح ماقم ماق لحرلا قح يف ناعللا

 [7١١-1:١/ه ةيانعلا] .دحلا ئعم. وه يذلا ناعللا ءردل ًالايتحا ةأرملا ىلع



 ١ ”1/ فدذقلا دح باب

 عوقول ؛ةيناز اي :اهل لاق ام دعب تلاق :هانعمو «ناعل الو ءدح الف ءكب تينز :تلاق ولو

 نود ٌدحلا بجيف «حاكنلا لبق انزلا تدارأ امنأ لمتحي هنأل ؛امهنم دحاو لك يف كشلا

 ناكل دب ةناحالا# اهرهقاز تدارأ اهنأ لمتحيو هنم همادعناو «هايإ اهقيدصتل ؛ناعللا

 ناعللا بجي رابتعالا اذه ىلعو «ةلاحلا هع 1 قفار وهو ,كريغ ادع تدكساام قآل

 مث كلوب رقأ نمو .انلق ام ءاجف ءاهنم همدعو | يم فذقلا دوجول ؛ةأرملا ىلع دحلا نود

 رقأ مث هافن نإو .نعاليف افذاق راص هدعب يفنلابو ؛هرارقإي همزل بسسنلا نأل ؛.رعالي هنإف :هافن

 هينااكاقا و ورش هلل دس يرورش لسدفأل ةقابلا ع هسنق ينكأ اخ دلأل ملط دع

 ؛نيهجولا يف هدلو دلولاو ءلصألا ىلإ راصي ؛بذاكتلا لطب اذإف فانا دف لبق

 .دلولا نودب حصي امك بسنلا عطق نودب حصي ناعللاو ءاقحال وأ ءاقباس هب هرارقإل

 ناعللا نود ةأرملا ىلع دحلا بجي يأ :دحلا بجيف (ةيانعلا).ةيناز اي :اه هلوق باوج يف نيعي :تلاق ولو

 دح بجي يأ :دحلا بجيف (ةياهنلا».ناح يضاق هركذ اذك ءاهسفن ىلع انزلاب ترقأ اهفأل ؛جوزلا ىلع

 رقت مل يهو :؛تارم عبرأ رقي مل ام دحلا بجوي ال ةرم رارقإلا نأ فرع امل ؛رظن هيفو ءحرشلا يف اذك ءانزلا
 فذقلا دح بوجو يف همادعنا نأ ىفخي الو ؛هنم همادعناو «هايإ اهقيدستلا هلوقي هللخ قنيفملا نألو «ةرم الإ

 ."يفاكلا" يف هب حيرصتلا عقو امك ؛فذقلا دح دحلا بحجيف :هلوق يف دحلاب داري نأ قحلاو ءاهيلع

 (ةياهنلا).يانزل ربح ةلوصوم ام ةملك :ام يانز [4/4/4 ةيائبلا] .اهجوز ةأرملا قيدصت يأ :اهقيدصتل

 هّيلَع اودتْغاف# ىلاعت هلوق يل امك ؛ةلكاشملا قيرط ىلع لالحلا ءطؤلا ىلع انزلا ظفل قلطأ :كعم ناك

 بحي رابتعالا اذه ىلعف ءاهجوزل ةقدصم نوكت ال اذه ىلعف ءانزلا قيقحت ىلع ال ككْدكَيَلَع ىَدَتْعا ام ٍلثمب

 .فذقلا دح جوزلا يأ :دح (ةيانعلا).ناعل الو ءدح ال هنأ :انلق ام [5١١؟/5 ةيافكلا] .ناعللا

 (ةيانعلا).هسكعو ىفن مث ءرقأ يذلا هجولا يف يأ :نيهجولا يف (ةيانعلا).هسفن لحرلا باذكإب :بذاكتلا

 نأ بجو دلولا فتني مل املف «دلولا يفن : وه انه ناعللا ببس نإ :لاقي امع باوج :خ2! حصي تناعللاو

 [١./ه ةيانعلا] . نمضتملا نالطب يضتقي نمضتملا نالطب نأل ؛ناعللا امهنيب يرحي ال
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 ريصي ال هبو ةدالولا ركنأ هنأل ؟ناعل الو لح اللف («كنباب الو (نباب سيل :لاق كإو
 هتارمأل
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 دلولاو «دلوب ةنعالملا فذق وأ بأ م فرعي ال دالوأ اهعمو «ةأرما فذق نمو .افذاق

 دلو ةدالو يهو ءاهنم انزلا ةرامأ مايقل ؛ةيلتع لح ذل :دلولا توم دعب اهفذق وأ يح

 ريغب تنعال ةأرما فذق ولو ؛ناصحإلا طرش يه د ءاهيلإ ارظن ةفعلا تنافف هل بأ ال

 دَحُي م :هكلم ريغ قف مارح 5 عئيطو نمو :لاق .انزلا ةرامأ مادعنال ؛دحلا هيلعف :دلو

 نم نأ :هيف لصألاو .قداص فذاقلا نألو ءناصحإلا طرش ىهو «ةفعلا تاوفل ؛هفذاق

 كامب نوب مديل مرتفعا مالطرلا ىح انؤلا نأل ةدفلقي كنللا بفن ال“ نيل مار اطو ىطو

 مارح ِهجو نم وأ ءهجو لك نم كلملا ريغ ف ءطولاف ءانزب سيل هنأل ؛دحي :هريغل ًامرحم

 :ةريغل ةمرملاق «ةنق وم ةقروللا كنا نإف هقاقيؤم ةمرحلاو ؛قللمل )ف عطولا اذكو ةدنيعل

 نأ زوجيو :هخيش طخب "ةياهنلا"بحاص هلقن اذك «نيعلا حتفب :ةيعالملا فذق .انزلاب اهفذقي ال هنأل :دح الف

 .ةمالعلا ئيعم. حتفلاب :ةرامأ [7١١/ه ةيانعلا] ."يفاكلا" يف اذك ؛دلوب تنغال ىلا هانعمو نيعلا رسكب نوكي

 (ةيانبلا).دحلا بحي الف ؛ةتئاف يهو ء«فذقلا دح بوجو طرش يأ :ناصحإلا طرش

 ةيلوألا ةمسقلاب مارحلا ءطولا نأ ملعا :هفذاق دحي مل (ةيافكلا).هحو لك نم وأ .هجو نم يأ :هكلم ريغ

 لك نم كلملا ريغ يف هلوصح :نآيش هتمرح أشنم «لوألاو ؛هريغل :رخآلاو «هنيعل مارح :امهدحأ :نيعون ىلع

 ىلع مارح يه ةأرما يف هلوصحو .هريغ نيبو هنيب ةكرتشملا ةيراحلا ءطوك هجو نم وأ ؛ةيبنجألا ءطوك ءهجو

 ءطوك «يناثلا عونلا نم وهف :كلذ ىوس امو ءعاضرلا نم هتخأ يهو «هتمأ ءطوك ؛ةدبؤم ةمرح ئطاولا
 وهو ةفعلا تاوفل ؛فذقلا دح دحي ال :هيهجوب لوألا عونلا يف فذاقلاو «نيتخألا هيتمأ ءطوو ؛ةيسوجملا هتمأ

 (ةيانعلا).هنيعل مارحلا ءطولا وه انزلا نأل :قداص فذاقلا ١١[ 4/5 ةيانعلا] .ناصحالا طرش

 (ةيافكلا).اعاضر هتحخأ يه بلا هتمأك :ةدبؤم .اقداس قاقلا ناك :هييفل مرجخا

 .ضيحلا ةلاح ءطولاك :ةتقؤم ةمرحلا



 555 ظ فذقلا دح باب

 ؛روهشملا ثيدحلاب وأ ,عامجإلاب ةتباث ةدبؤملا ةمرحلا نوكي نأ طرتشي هلل ةفينح وبأو

 نيبو هنري هك تشم ةيراحج ءرطو الجر كذق نع نأ :هنايو .ددرت ريغ نم ةنباث نوكفل

 ؛اهتينارصن يف تنز ةأرما فذق اذإ اذك و .هجو نم كلملا مادعنال ؛هيلع دح الف ءرخا

 هلججر فذق ولو كدا اهيلع بجو اذهو «كلملا مادعنال ؛اعرش اهنم انزلا ققحتل
 ىنازلا كلم

 نأ ؛لدحلا هيلعف ل 3 ةيتاكم وأ ء«ضئاح يهو هتأرما وأ (ةيس وحب يهو هتمأ ءىطو

 نعو .انز نكي ملف «ةريغل ةهركلا تناكف عةتفاؤم يىهو «كلملا دفح ةمرحلا|

 كلملا نأ ؛ كال رفز لوق وهو «ناصحالا طقسي ةبتاكملا ءطو نأ :كب كلب فس وي بأ

 ةيركلاو قاب تاذلا كلم :لوقن نحنو .ىطولاب ُ”قْعْلا همزلي اذهلو ,ءطولا قح يف لئاز

 نأ ؛دحي ال :ةعاضرلا نم هتحأ يهو هتمأ ءىطو الجر فذق ولو .ةتقؤم يه ذإ ؛هريغل

 ؛هيلع َّدَح ال :ًءافو كرتو تامو ءابتاكم فذق ولو .حيحصلا وه اذهو ؛ةدبؤم ةمرحلا

 (ةيانعلا).هفذاق دحي ال اهثطوف هنبا اهارتشا اذإ نيميلا كلم وأ ,حاكنلا كلم دعب بألا ةءوطومك :عامجإلاب

 .'دوهشلاب الإ حاكن دن" 2 هلوقب ةتباث اهنإف «دوهش "لب ةح وكنملا عءطو ةمرحك :روهشملا ثيدحلاب

 همالك يف ادا فذاقلا ريصيف «ناز كيرشلا بيصن يف هنأل ا [١٠١ه/ه ةيانعلا | . روهشم وهو

 نايدألا يف مارح انزلا نأل :انزلا ققحتل (ةيانبلا».ناسنإ اهفذقو تملسأ مث :اهتينارصن يف (ةيانبلا).هجو نم

 [4/8.///, ةيانبلا] .هكلم قالي مل ءطو انزلا نأل ديو تنابوقعلاب نويطاخغ رافكلاو ءاهلك

 كلم نمضي امك" نمنع اضيأ ديلآ كلمو ءاكلم يتاكملل نأ رابتعاي ىلوملل رقعل ايبوحو :رقعلا همزلي

 همزلي ءركب يهو ةنوهرملا ئطو اذإ نهارلاك ءناصحإلا طوقس ىلع لدي ال ةبتاكملا يف رقعلا موزلو ؛ةبقرلا
 [١٠١/ه ةيافكلا] .زجعلاب وأ ةباتكلا خسفب ةيضقنم يأ :ةتقؤم .ليق اذك ,ناصحإلا هب طقسي الو ءرقعلا
 راصف ؛حيبملا كلملا مايق عم مرح لعفلا نأل ؛ناصحإلا هب طقسي ال هنأ يخركلا ركذو :حيحصلا وه
 [١١/ه8 ةيافكلا] .ةمرحلاو لحلا نيب داضتلا توبثل لوألا وه حيحصلاو ؛ةجوزملا ةمألاك



 فدذذقلا دح باب ١6

 مث همأب جورت اًيسوحب فذق ولو .دّيذ ةباحصلا فالتخا ناكمل ةيرحلا يف ةهبشلا نكمتل
 مث همأب جّوزت نأ ىلع ءانب اذهو هيلع دح ال :الاقو بلس ةفينح يبأ دنع دحي :ملسأ

 يسوجبا جاوزت نأ ىلع ءانب اذهو «هيلع دح ال :الاقو ني ةفينح يبأ دنع دحي :ملسأ

 لخد اذإو .حاكنلا يف رم دقو ءامهل ًافالخ «هدنع مهني اميف ةحصلا مككح هل مراحملاب

 رقت ءاقيإ موتلا دقو, ةدبملا قدس هي نأل 1532 ءاملسم فذ ءٍنامأب نر راد ٌيبرحلا

 .لفلا كذآ بجومو يذؤي ال نأ امزتلم نوكيف ,يذؤي ال نأ ف عمط هنألو «دابعلا

 :بات اذإ لبقت :ههلي ىعفاشلا لاقو بات نإو هُيداهش تطقس :فذق يف ُجلسملا َدُح اذإو

 نأل ؛ةمذلا لهأ ىلع هتداهش رحت مل :فذق يف را .تاداهشلا ف فرعت يهو

 ىلعو «مهيلع هتداهش تلق :ملسأ كاف .هدحل ةمتث 7 (هسنجج ىلع ةداهشلا هل
 ملسملا 3

 اذإ دبعلا فالخب ءدرلا تحت لخدت ملف ؛مالسإلا دعب اهدافتسا ةداهش هذه نأل ؛نيملسملا

 .قرلا لاح يف ًالصأ هل ةداهش ال هنأل ؛هتداهش ُلّبقُت ال ثيح قتعأ مث ,فذقلا َدَح َدُح

 (ةيانعلا) . ىلاعت هللا ءاش نإ «بتاكملا بانك 3 يف اع ىلع ادع و 6 تام هنأ ف نعي :ةباحصلا فالتخا

 كلي ةفينح يبأ لوق ىلعو «ةياورلا رهاظ باوج :دح (ةيانعلا).كرشلا لهأ حاكن باب يف يأ :حاكنلا يف

 .نيملسملا نم دحأ هيذؤي ال يأ :يذؤي ال نأ [07١٠١١/ه ةيانعلا] .ىلاعت هللا قح هيف بلغملا نأل ؛دحي ال الوأ

 (ةياهنلا) .فذقلا دح وهو ؛ىذآلا بجوم لمحتي ىذأ نإو ءادحأ يذؤي ال نأ مازتلا يأ :خا امزعلم نوكيف
 .مالسإلا لهأ نم ادحأ يأ :يذؤي ال نأ
 .فذقلا يف دح ام دعب يمذلا يأ :ملسأ كإف (ةيانبلا) .ةداهشلا باتك يف فرعت ةيفالخلا ةلأسملا هذه يأ :يهو

 قتعا مث ءدحلا برضف «فذق اذإ دبعلا :لاقي امع باوج :دبعلا فالخب (ةيانبلا).ةمذلا لهأ ىلع يأ :مهيلع

 [531-149 ٠/7 ةيانبلا] .دبعلا فالخب :هلوقب ناني :ملسأ اذإ رفاكلا ةداهش تلبق .قيكف فتداهش لبقت ال

 .دحلل ةمتت هدر يفكي ح :قرلا لاح



 ١امأ١ فدذقلا دحح باب

 مش ؛ملسأ مث ,فذق يف اطوس ترض نإف .هدح مام نم قتعلا دعب هتداهش در ناكف

 ءاقلاو هل ًةفص نوكيف ءدحلل ممتم ةداهشلا ٌدَر نأل ؛هتداهش تزاح :ىقب انه برش

 درت هنأ :هيقل فسوي يبأ نعو هل ةفص ةداهشلا در نوكي.الف «دحلا ْضعب مالسإلا دعب

 رف وأ ءنز وأ ءفذق نمو :لاق .حصأ لوألاو ءرثكألل عبات لقألا ذإ ؛هتداهش

 لل اقح دحلا ةماقإ نم دصقملا نلف ؛نالوألا امآ هلك كلذل وهف ٌدُحف ةرم ريغ

 يف دوصقملا ٍتاوف ةهبش نكمتيف ؛مئاق لوألاب هلوصح لامتحاو ٌراجزتنالا :ىلاعت
 لك نم دوصقملا نأل ؛برشو قرسو «فذقو «نز اذإ ام فالخب اذهو «ناثلا

 هللا مقحح اندنع هيف ُبَلَعملاه فذقلا امآو .لخادتي الف ءرخآلا نم دوصقملا ريغ سنج
 ىعفاشلا دنع ال

 لوبقلا مدع ىلع اوعمجأو «مالسإلا لبق فذقلا دح دح اذإ لوبقلا ىلع ءاملعلا عمجأ :خلإ اطوس برض

 ىلإ رظني :هكني ةفيتسوبا لاق دقف «هدعب هضعبو مالسالا لبق دحلا ضعب ميقأ اذإ امأ ,مالسالا دعب دح اذإ

 نآل :هعداهش لبق آل ادحلاو كاليإلا دنبو اظوس نيعص' واةقس ةرقك ق يرش 1 هدفنا لامكإ] لاح

 يف ركذ ام ىلإ عجر مث كلي فسوي يبأ نع يور اذكهو .همامت لاح ىلإ رظنيف ,دحلا مام نم ةداهشلا در
 ؛هدوجو نم دب الف ؛دحلل ةمتت درلا نأل ؛ضعبلا برضب لطبي مل ةداهشلا نم هل ناك ام نأل ؛باتكلا

 ىلع هتداهش لبقت اذهلف «ىعملا اذهل اضيأ دري مل مالسإلاب ةداهشلا نم هل ثدح امو هل ةمتت درلا نوكيل
 .رفكلا يف كلذكو :مالسإلا دعب 5//١١[ ةيافكلا] .ةمذلا لهأو مالسإلا لهأ

 مهيامكلاو ادع ةوكي ال دنا نضحب أل :حصأ لوألاو (ةيانعلا).مالسإلا دعب دجو لكلا نأكف :لقألا ذإ

 مئاق لوألاب راجرنالا لوصح لامتحا يأ :خل! لامتحاو (ةيانبلا).انزلا دحو برشلا دح يأ :نالوألا امأ

 تنكمت املو ءايناث دحلا ىلإ جاتحي ال ؛لوألا دحلاب لصح امل هنإف ءراجزنالا وهو ءدوصقملا تاوف ةهبش نكمتيف

 .ردقم لخد عفد :اذهو .تاهبشلاب أردت دودحلاو :دوصقملا تاوف (ةياهنلا) .يناثلا دحلا مقي مل ةهبشلا

 دحو «لوقعلا ةنايصل برشلا دحو «لاومألا ةنايصل ةقرسلا دحو «باسنألا ةنايصل انزلا دحف :خلإ دوصقملا ريغ

 ١٠١[ 3/8 ةيانعلا] .قوقحلا رئاسك لخادتلا هيف يرجيف : هللا قح (ةيافكلا).لحادتي الف ضارعألا ةنايصل فذقلا



 فدذقلا دح باب ١م

 .هدنغ دبعلا ع هيف بلغملا نأ ؛لحادتي دي انزلا

 ريزعتلا ف لصف
 1 ف ل و 0 5 2 ا اج

 عنتما لقو فلق ةيانجج هنأل ؛رزع :انزلاب ارفاك و هأ ى.للو مأ هأ ءةمأ وأ ءادذبع فلق نمو
_- - - 

 :لامتف ءاندلا ريعب ادلع قف ادإ اذكو .ريزعتلا بج وف «ناصحإلا دقفل دحلا بوجو
 فق وذقملا ف

 لعدم الو سي ةيشلا قسيلاو ىداذآ هألا؛قزاتس ذي زل هفيعااي وأ قلق اير وساق

 نم هنأل ؛ىلوألا ةيانجلا يف هتياغ ريزعتلاب غلبي هنأ الإ ءٌريزعتلا بجوف ,دودحلا يف سايقلل
 :ريزنح اي وأ ٌرامح اي :لاق ولو .مامإلا ىلإ يأرلا ةيناثلا يفو «دحلا هب بجي ام سنج

 :ليقو ءاًبس دعي هنأل ؛رزعي انفرع يف :ليقو ؛هيفنب نقيتلل هب َنيشلا قحلأ ام هنأل ؛رزعي م
 ةشسوأا مولي هلأل ةروعي ةيولعلاو ءاهقفلاك فارشألا نم ُبوبسملا ناك نإ

 كتناذامل

 الهوس نوثالثو ةعست هرثكأ ريزعتلاو «ن :رسحأ ل ياسا تاسعا «كلذب

 (ةيافكلا).رحآ انزب لوألا فذق نأب :هب فوذقملا (ةيافكلا).لوألا ريغ فذق نأب :فوذقملا فلتخا

 اهود يلا رجاوزلا لصفلا اده ُْق ف «ةروهشملا ةنسلا وأ «باتكلاب ةتباثلا ةردقملا رججا وْزْلا 5 نم عرف امل :لصف

 نأ * انه ِق لصألاو (عدرلاو ذرلا نعم. ررعلا لم هلصأو لد كود بيدأت وشو :ريزعتلا وشو ؛ليلدلا هوقو ردقلا ِق

 .راعلاو بيعلا يأ حتفلاب :نيشلا قحلأو [17١/ه ةيانعلا] .ريزعتلا بجي ردقم دح اهيف سيل ةريبكب هريغ فذق نم

 عتتما اذإو «مولعم ردقب ةبوقعلا ريدقت ىلإ يدنهب ال يأرلاو «ةردقم ةبوقع دحلا نأل ؛اهئبثإ يف يأ :دودخلا يف
 :هلوق يبعي :ةيناثلا يفو (ةيافكلا).انزلاب نصحملا ريغ فذق اذإ ام ىه :ىلوألا ةيانجلا .ريزعتلا بجو ءدحلا

 فذافلا نأو ؛يمدآ هنأ ملعي دحأ لك نأل ؛فذاقلل نيشلا قحلي لب :ليق :هيفنب نقيتلل (ةيانعلا) لإ !قساف اي

 .هوحنو ظافلألا نم ركذ امي يأ :كلذب .يناودنملا نع يكح اذك :انفرع ف ١١[ 4/5 ةيانعلا] .بذاك



 ١م فذقلا دح باب

 لصألاو ةظويس نيعبسو اسم ريزعتلا غلي : هيج نفس ويوبأ لاقو .تادلج ثالث هلقأو

 ءادح هغيلبت رذعت اذإو *."نيدتعملا نم وهف ءدح ريغ يف اًدح غلب نم" :إلتلَع هلوق هيف

 هيلإ هافرصف نيالا ري دبع لدح وهو ,دحلا رب : لل 0 امباو ةابح وبأف

 هذه يلو ا وهو كم رفز لوق وهو «هنع ةياور ف ف طوس صقن مث مث «ةيرحلا وه

 ثأاالثب بانكلا يف ندألا رّدق مث ؛هدلقف هذ ىلع نع روثأم وهو «ةسمخح صقن ةياورلا

 مامإلا هاري ام ىلع هاندأ نأ ثلج انخياشم ركذو .رحزلا هب عقي ال اهود ام نأل «تادلحم

 ءحص نإ «ليقثتلا نم ءاهقفلا ةنسلأ ىلع يرجي ام امأو ؛عامسلا وه فيفختلاب غلب :"برغملا" يف :غلب نم
 دئاوفلا" يف ثيدحلا اذه ركذو "بئاغلا دهاشلا غلبيلف الأ" :ةتلع هلوق يف امك «لوألا لوعفملا فذح ىلعف

 دارملاو ءروكذم ريغ هيلإ غلبملا نأل ؛غيلبتلا نم ال ءغولبلا نم ديدشتلاب ال فيفختلاب غلبو :لاق مث ؛"ةيريهظلا

 ريصيف هاتأ يأ ناكملا غلب :مهوقك :ىتأ فيفختلاب غلب ىئعمو دحلا ريغ دحلا غيلبت ال ءّدحلا دحلا ريغ غيلبت

 ١١[ 8/8 ةيافكلا] .نيدتعملا نم وهف «دحلا بجي ال عضوم يف ادع ىتأ نم :لاق هنأك ثيدحلا ريدقت

 غلب دقف «رارحألا دح ربتعا نم نأل ؛قح اذهو :خلإ دحلا ىبدأ .عرشلا دح نع نيزواجتملا يأ :نيدتعملا نم
 ىلإ غولبلا نأ له اديتع ق :ءبهذملا ف دحاولا طوسلا ناصقن هجوو .هيفاني ثيدحلا يف ريكدتلاو ؛دبعلا دح وهو اع

 ١١[ 5/8 ةيائعلا] .هب نقيتلل نكمي ام لقأ ىلإ راصيف رشع وأ ثلث وأ عبرك «نيعم ردق هدعب سيلو ءرذعت دحلا مامت

 ةعست ريزعتلا رثكأ لعحف :اطوس صقن .ًطوس نوثالثو ةعست ريزعتلا رثكأ العجف :خ2إ هنم اصقنف

 [5017/4 ةيانبلا] .اضيأ "ريغصلا عماجللا" ةياور يهو كنس يرودقلا ةياور يأ :ةياورلا هذه .اطوس نوعبسو
 .مامإلا يأر ىلع ضوفم ريدقتلا يأ :مامإلا هاري

 دمحم هاورو ؛هدئاوف ف ةيجان نبا هاورو ءريشب نب نامعنلا نع ديلولا نب دلاخ نع يقهيبلا هجرخأ *

 كاحضلا نع ديلولا نع "هننس" يف يقهيبلا هجرخأ [88 4/8 ةيارلا بصن] .ًالسرم "راثآلا باتك" يف نسحلا نب
 [ريزعتلا يف ءاج ام باب :؛4//7] .".ريدتعملا نما وهف دح ريغ ق ادني غلب نم" :25 هللا لوسر لاق :لاق



 فذقلا دح باب ١1

 هنا :هني فس وي نأ نو .سانلا فاالتعغاب فلتخي هنأل ؛رجزني هنأ ملعي ام ردقب ردعي
 7 فاداقلا

 ١ ىف "ب و ت رع م , 9 95
 ةلبقلاو ءسمللا برقيف «هباب نم عون لك برقي هنأ :هنعو هرغصو مرخلا مظع ردق ىلع

 ع

 ىلإ مضي نأ مامإلا ىأر نإو :لاق .فدذقلا دح نم انزلا ريغب فذقلاو ءانزلا دح نم

 ىح «ةلمجلا يف هب ٌعرشلا درو دقو ءاريزعت حلص هنأل ؛لَعف :سّبحلا ريزعتلا ف برضلا

 امك «هتوبث لبق ةمهتلاب ريزعتلا ف عرشي مل اذهلو «هيلإ َمَضْي نأ زاجف .هب ىفتُكُي نأ زاج
 قيقا قرج+ هنأل ؛ريزعتلا برضلا دشأو :ةلاللق .ريزعتلا نم هنأل ؛دحلا ُق عرش

 ,دوصقملا تاوف ىلإ يدؤي اليك ؛فصولا ثيح نم ففخي الف ؛ددعلا ثيح نم هيف
 رجرلا وهو

 «باتكلاب تباث هنأل ؛انزلا ّدح مث :لاق .ءامم آلا ىلع قيرفتلا ثيح نم ففخبي مل اذهو

 .مجرلا هيف عرش ىح ةيانج مظعأ هنألو نفوذ ةباحصلا لوقب تبث برشلا دحو

 (ةيانعلا).تادلحلا لقأ هيف نوكيف نيعي :فذقلا دح (ةيانعلا).تادلجلا رثكأ هيف نوكيف ئعي :سمللا برقيف

 نأ حاضيإل :حلإ عوشي مل اذههلو (ةيانعلا).ريزعتلل الجر سبح 55 هنأ يور ام وهو يأ :هب عرشلا درو

 ريزعتلا بجوي يذلا نشلا يف ةمهتلا ببسب سبحلا عرشي مل يأ ريزعتلا هيف بجي اميف ريزعتلل حلصي سبحلا

 !رفاكاي وأ !قساف اي :لاقف ءانضخم .فذق ةنأ ىلع ناروتسم نادهاش دهش نأب «هتوبث لبق تيث ول

 «سبحلا قوف رخآ ائيش دحلا باب يف نأل ؛ةمهتلاب سبحي دحلا لصف فو .دوهشلا ليدعت لبق مهتملا سبحي الف

 بنذلا ةلباقمي ىدألا ةبوقعلا ةماقإ بسانتل «ةتمدقق ف سبخي نأ زوجيف هبجوم دوجو دنع دحلا ةماقإ وهو

 8//١١17[ ةيانعلا] .ةمهتلا ف سبحي ال ريزعتلاو لاومألا باب فو «ندألا

 يف عمجلا وه :مهضعب لاق :'يواحطلا حرش" يف لاق ؛هتدش يف خياشملا فلتحاو :2! برضلا دشأو

 :مهصعب لاقو .دودحلا رئاس فاللي ءاضعألا ىلع فقرفي لو ؛دحاو وضعب طاوسألا عمجي دحاو وضع

 نم فهم , اذهو :هلوق هيلإ ريشي .هراتحعا هتلي فنصملا لعلو ؛عمجلا 2 5 «برضلا يق هتدش لب ال

 ©/١137[ ةيانعلا] .هسفنب ءيشلا مزل «قيرفتلا مدع نع ةرابع ةدشلا ناك ولف ؛ءاضعألا ىلع قيرفتلا ثيح

 .دحلا نم لقأ لعج ثيح :ددعلا ثيح



 ١ مه فدذذقلا دح باب

 هثوك لامتحال ؛لمتحم هببس نأل ؟فذقلا دَح مث هب نقيم هببس نأل ؛برشلا دح مث
 فدذاقلا

 .فصولا ثيح نم ظلَعي الف ,ةداهشلا دو ثيح نم ظيلعغتلا هيف ىرح هنألو «ءاقداص

 لعفو «عرشلا رمأب لعف ام َلَمَف هنأل ردم همدف :تامف هرّرع وأ ُمامإلا هدح نمو
 هنأل ؛هتجوز رزع اذإ جورلا فالخب ؛غاّرَبلاو داّصفلاك ةمالسلا طرشب ديقتي ال رومأملا

 كلم ىعفاشلا لاقو .قيرطلا يف رورملاك ةمالسلا طرشب ديقتت تاقالطإلاو «هيف قلطم

 ةيدلا بجت هنأ ريغ بيدأتلل ريزعتلا ذإ ؛هيف أطخ َفالثإلا نأل ؛لاملا تيب يف ةيدلا بجت

 املا لق ةينفام يف ذل نربي ؛نيملسملا ةماع ىلإ عجري هلمع عفن نأل ؛لاملا تيب ف

 .ةانميفلا بق الفا ةةطيبلاو نيك نيم هنأ هللا نأك راص ءهرمأب ىلاعت هللا قح قوتنا

 .ادبأ لبقت الو ءفذقلا يف دودحما ةداهش دري هنإف :ةداهشلا در (ةيانبلا).رمخلا برش وهو :هببس
 :ىرخألاو «هب رومأملا نايتإ يف ةمالسلا يضتقي ال وهو ءرمألا ىلع ةينبم :امهادحإ :نيتلأسم ركذ :خلإ لعف

 قيلعتلا لبقت ال يهو ؛تابثإلا نم وهو هب رومأملا بلطل رمألا نأ :امهنيب قرفلاو ءاهضيقن وهو :قالطإلا ىلع

 فصوب ديقتف «قيلعتلل لباق وهو «ديقلا عفر هنوكل ؛طاقسإف قالطإلا امأو .رامقلا هبشي ٍلئئيح هنأل ؛طرشلاب
 ديقتي نأ يغبنيف لعفي مل ءاش نإو «لعف ءاش نإ لعافلا قح هنأل ؛هلعاف رايتخا يف قلطملا لعفلا نألو ؛ةمالسلا

 ١4/8 ١[ ةيانعلا] .قيرطلا يف رورملاك ةمالسلا فصو كرت يف ةرورض ال هنأل ؛ةمالسلا فصوب

 بحي ال «غزبلاب سرفلا تام وأ ,دصفلاب لجرلا تام اذإ هنإف ءسرفلا يوادي يذلا وه :غازبلاو داّصفلاك
 هبرض نم تتام ول اهنإف :خلإ جوزلا فالخب .ةمالسلا فصوب ديقتي الف ءارمأ ام العف امهأل ؛ءيش امهيلع

 بدأ ول اذكو .ةمالسلا طرشب ديقتيف ءاهيلإ ال .هيلإ هتعفنم عجرت «حابم هبيدأت نأل ؛نمضي لب ءاهمد ردهي ال

 يف بألا الو «ريزعتلا يف ملعملا الو ءجوزلا نمضي ال ةثالثلا ةمئألا دنعو ءاندنع نمضي تامف ءيبصلا ملعملا

 (رغألا عمجم) .ليق اذك «عامجإلاب نمضي الإو ءاداتعم ابرض هبرض اذإ يصولا الو دحلا الو ؛بيدأتلا
 .ريزعتلا ةروص يف :ةيدلا بجت .نمضي ائيش دسفأف «قيرطلا يف رم ول هنإف :قيرطلا يف
 .كلي يعفاشلا لالدتسا نع باوح :انلق



 ةقرسلا باتك

 هنمو «رارستسالاو ةيفخلا ليبس ىلع ريغلا نم ءيشلا ذحأ :ةغللا يف ةقرسلا

 فاصوأ هيلع تديز دقو ؛#عْمَسلا َقّرَتْسا مال :ىلاعت هللا لاق ءعمسلا قارتسا

 ءادتبا اهيف عارم يوغللا ىنعملاو .ىلاعت هللا عاش .نإ ةئاير قليتأب انم ىلع ةعيرشلا يف

 نم لاملا ذخأو «رارستسالا ىلع رادحلا بقت اذإ امك «ريغ ال ًءادتبا وأ ,ءاهتناو

 ؛مامإلا نيع ةقراسم -قيرطلا عطق :نيعأ - ىربكلا يفو ءراهجلا ىلع ًةرباكم كلامل

 ةنايصب ةقلعتملا رجاوزلا ركذ يف عرش «سوفنلا ةنايصب ةقلعتملا رجاوزلا ركذ نع غرف امل :ةقرسلا باتك

 (ةيافكلا).هتلفغ لاح يف ملكتملا مالك عمسي هنأل :عمسلا قارتسا [5١١/ه ةيانعلا] .لاومألا

 لام ذخأ ةقرسلا :لاقي نأ يه :ةعيرشلا يف (ةيانعلا).ةيفخلا هجو ىلع هيلإ عمتسا :هانعم :عمسلا قرتسا
 ا 3 5 / ْ 1 اذ : 5 1 ١ 2 5 ب 5

 (ةيانعلا).ةهبش الو «ليوأت ريغ نم داسفلا هيلإ ع راستم ريغ لومتلل ازرحم اباصن ةيفخلا ليبس ىلع ريغلا

 ١١85| ةيانعلا]| .ةيفخلا ليبس ىلع زرحلا يف ريغلا نم ءيشلا ذخأ وهو :يوغللا ىنعملاو
 رثكأ نأل ؛اليل ةقرسلا تناك اذإ ئيعي ريغ ال ءادتبا وأ ءاراش ةقرسلا تناك اذإ ئيعي :ءاهتناو ءادتبا

 ءادتبا ةيفخلاب فتكي مل ولف ءثوغلا هقحلي ال تقو هنأل ؛اليل تناك اذإ ءاهتنالا يف ةبلاغم ريصي تاقرسلا

 ريصي الف «؛ثوغلا هقحلي تقو هنأل ؛راهنلاب تناك اذإ ام فالخب ءرثكألا ىف عطقلا عنتمال لوخدلا تقو

 اهلخدف ؛قلغم ريغ ادودسم رادلا باب ناك اذإ هنأ :"يواحلا" ىفو ."ةريحذلا" يف اذك ءذخألا تقو ةبلاغم

 [ ةيافكلا] .عطقي ال قرسو ءاراف لخدف ءاحوتفم رادلا باب ناك ولو ءعطق ةيفح قراسلا

 ءءادتبا هيف ادوجوم يوغللا هانعم نوكي ام ريظن :| اذإ امك (ةياهنلا).ةقرسلا لعف ءادتبا يأ : ءادتبا وأ

 ىلع رادججا بقن اذإ اميف عطصقي ١ نأ سايقلا ناكو :راهججا ىلع (ةيانعلا) .هروهظل لوألا ريظن كرت و

 ةيفخلا ليبس ىلع ذخألا ةقرسلا نكر نأل ؛حالسب ةلتاقم يأ ةرباكم كلاملا نم لاملا ذخأو رارستسالا

 ةبلاغملا قيرطب لصح ذخأألا إف ذخألا تقو دجوت م «لوخدلا تقو تدج.و نإ ةيفخلاو ءرارستسالاو

 ؛ىربك تيمس امنإ «قيرطلا عطق عأ :ىربكلا يفو (ةيانعلا).غطقلا بوجوب :اولاقو ءاونسحتسا مهنكل

 ١7١/8[ ةيافكلا] .نيملسملاو كلاملا معي اهررض نأل



 ةقرسلا باتك /١”" ١

 موقي نم وأ ؛كلاملا نيع ةقراسم ىرغصلا فو «هناوعأب قيرطلا ظفحل يدصتملا وه هنأل

 ,ةبورضم مهارد ةرشع همي غلي ام وأ يهارد ةرشع غلابلا لقاعلا قرس اذإو :لاق .هماقم

 ةقراّسلاَو قراَسلاَو :ى ِاعت هلوق هيف لصألاو ع ىطقلا هيلع بجو :هيف ةهبش ال نزح ن * يدق
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 ءامهود ققحتي هي ةيانخجا | نأ ؛غولبلاو ل اعلا رابتعا و دبالو ةيالا ك4اَمُهَيِدََأ اوُعطقاَ

 اذكو «ريقحلا يف رتفت تابغرلا نأل ؛ريطخلا لاملاب ريدقتلا نم دبالو «ةيانحلا ءازج عطقلاو

 ةرشعب ؛”يدقتلاو «بلغي اميف اهنأل ؛رجزلا ةمكح الو ؛هنكر ققحتي الف ءىفخي ال هذحخأ

 :امه .مهارد ةيالثب : نلت كلام كلنع وو «رانيد عبارب ريدقتلا يعفاشلا كنعو ءانبهذدم مهارد

 هرينقا يف لي ام للأو *ءنحلا نمث يف الإ ناك ام 5 هللا لوسر دهع ىلع عطقلا نأ
 تناك :لوقي هلع يعفاشلا نأ ريغ «ىلوأ - هب نقيتملا وهو -لقألاب لخألاو نكي

 ذخألا نأ :انلو .اهعبر ةثالثلاو ءًامهردرشع ثا التفع هلل لوسر فهح ىلع زانيدلا ةميق

 عةيانجلا مدع ةهبش لقألا ُْ نأل اذهو ؛لحلا ءردل الايتحا ىلوأ بابلا اله 5 رثكألاب

 .يببصلاو نونا عطقي الف :امهود ققحتي ال (ةيانعلا).بصاغلاو براضملاو «ريعتسملاو ع دوملا ئبعي : هماقم موقي

 (ةياهنلا).باصنلا ربتعي ال رهاوظلا باحصأ دنعو ءراصمألا ءاهقف لوق وه اذه :دب الو
 تابوقعلا يف طئارشلاو «صنلاب اطرش هنوكو ءزارحإلا ةفص نع ئبني ام ةقرسلا مسا يف نأل :خلإ ريدقتلا نم
 (ةياهنلا).ليلقلا نود ريطخلا لاملا يف متي امنإ زارحإلاو :مدعلا ةهبش نم ناصقنلا يف امل ؛لامكلا ىلع اهدوجو ىعاري

 .ردقلا اذه ةقرسب ديلا عطقيف :اهعبر ةثالثلاو يولي نامل ردق وهو «ريثكلا يأ :ريطخلا لاملاب

 [" 50/7 ةيارلا بصن] .رمع نبا نع اجرخأو ؛ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ملسمو يراخخبلا جرخأ *
 نمث نم ندأ يف دعي يبلا دهع ىلع قراس دي عطقت مل :تلاق اند ةشئاع نع "هحيحص" يف يراخبلا جرخأ
 ةقراسلاو قراسلاو# :هللا لوق باب :517984 :مقر] .نمث اذ امهنم دحاو لك ناكو ءةفجح وأ سرت نحمل

 [4اَمُهيِدْيَأ اوُعطقاف



 ةقرسلا باتك ١ "م

 رشع وأ رانيد ْق الإ طق ال : لتاع هلوقب كلذ ذيأت لقو :دحلل ةئراد هو

 رثثلا .كللا نيي انهف قرع ةيوريغلا ىلع قلطني مهاردلا مساو * . مهارد

 :اايكل ةياعر ؛حصألا وهو (ةياورلا رهاظ وهو ,«باتكلا يف لاق امك بن وريم

 .عطقلا بحي ال ةبورضم ةرشع نم ُصقتأ اهّنميق ربت ةرشع قرس ول نيح «ةيانحل

 غلبي ام وأ' :هلوقو .دالبلا ةماع ف فراعتملا هنأل ؛ليقاثم ةعبس نو ربتعملاو

 ءابهذ ناك نإو ءامي هتميق ريتعي مهاردلا ريغ نأ ىلإ ةراشإ «"مهارد ةرشع هتميق

 ءسانلا فرع يف ةكوكسملا ىلع قلطي يأ :خلإ مهرادلا مساو .رثكألاب ذحألا نم انركذ ام يأ :كلذ

 لقنو ءال مأ ةبورضم طرتشت له مهاردلا يِ ءاملعلا ملكتو ؛فرعلا يف مهارد ىمسي ال ةكوكسملا ريغو
 مساو :هلوق ىلإ هب راشأ :اذهف (ةيائبلا) بيرق نع ركذ امك «ةبورضملا ظفلب قلي يرودقلا ظفل فنضملا

 ةياور نع هب زرتحا :حصألا وهو (ةيانبلا)."هرصتخم" يف يرودقلا لاق امك :باتكلا يف (ةيائبلا).خإ مهرادلا

 [///3 ةياتبلا] ."ظيحلا" قف .هركذ عاوس :يبورضملا ريغو:بوربطملا نأ هلي ةقيدح يبأ قع قستللا

 صقنأ ربتلاو لامكلا :ةفض ىلع اهدوجو ىعاري تابوقعلا طورش ل 3 ني حصألا ليلد اذه ٠ 84 ةياعو

 ف هركذ ؛عطقلا بجي ال ةقوتس وأ ةجرهبن وأ افويز قرس ول يح ةدوملا انطرش اذهو «ةميق بورضملا نم

 [ة/5 اا ةهبش كردأف ءردقلا ناصقنك ةيلاملا ناصقن بجوي فصولا ناصقن نأل ؛"يواحطلا جرش

 .ةاك زلا باتك يف هقيقحم رم دق :ليقاثم ةعبس (ةيانبلا).ندعملا نم ذوخأملا عطقلا وه ربتلا ايت

 هيلع صوصتم:بهذلا نإ :لاقي آل :ايفف تاك مياببلاو فن ريع ناويد يف رمألا رقتسا اذه ىلعو :دالبلا ةماع

 هنكلو ءنانيدلا ركذ رابخألا ضعب يف درو دق !معن :لوقن انأل ؛'مهارد ةرشع وأ رائيد يف الإ عطق ال" :اةتلع هلوقب

 عرشلا ةميقب موقتملا رانيدلاب دارملا نأ نيبت ةرشعلا ركذب نأ للي . مالسإلا خيش ركذو ءمهاردلا غلبم ةرهشلا يف غلبي مل

 عطقت ال :لاق هنأك ريدقتلا يف ريصيف «نيعبرأ وأ نيثالث رانيدلا غلبي دق تقولا رابتعاب نأل اعقل ةميقب ال ةرشغ

 [5١١-714١/ه ةيافكلا] .ميقتسي ال هجولا اذه ىلع باصنلا نايبو «ةرشع وأ «نيعبرأ وأ نيثالث يف الإ ءديلا

 نع كيرش انث ينامحلا ديمحلا دبع نب يحي انث دواد يبأ نبا انثدح :"راثآلا ناعم حرش" يف يواحطلا هاور *
 .ةفجح يف الإ قراسلا دي عطقت ال ه6 هللا لوسر لاق :تلاق نمأ مأ همأ نع نعأ مأ نب نميأ نع ءاطع نع روصنم

 [قراسلا اهيف عطقي يذلا رادقملا باب 4/؟].مهارد ةرشع وأ ارانيد دك هللا لوسر دهع ىلع ذئموي تموقو



 "١ ةقرسلا باتك

 .ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هنيبنسو «ةئراد د ةهبشلا نأل ؛هيف ةهبش ال زرح نم دبالو
 زرحلا لضف ف دحلل ةعفاذ

 رذعتم فيصنتلا نألو 0 !  صنلا نأل ؛ءاوس عطقلا يف رحلاو دبعلاو :لاق

 ةفينح يبأ دنع اذهو «ةدحاو ةرم هرارقإب عطقلا بجيو «سانلا لاومأل ةنايض ؛لماكتيف

 امهنأ :هنع ىوريو «نيترم رارقإلاب الإ عطقُي ال :هكلر فسويوبأ لاقو .اً» دمحمو

 انربتعا كلذك «ةنيبلا يهو .ىرخألاب ربتعيف ,نيتجحلا ىدحإ هنأل ؛نيفلتخم نيسلحب يف

 دحو ؛صاصقلا يف امك هب ىفتكيف «ةرم رارقإلاب ترهظ دق ةقرسلا نأ :امهلو .انزلا يف
 يف ديفت الو ءبذكلا ةمهت َليلقت اهيف ديفت ةدايزلا نأل ؛ةداهشلاب ٌرابتعا الو ,فذقلا

 ٌعوجرلاو «راركتلاب دسني ال دحلا قح ٍ ' عوجرلا آبو :ةمهت ال هنأل ةائيش رازقإلا
 فالخب انزلا يف ةدايزلا هطارتشاو «هبذكي 01 يحاسس نأل ؛الصأ حصي ال لاملا قح 8

 ؛نيدهاش ةداهشب بجيو :لإق .عرشلا دروم ىلع رصتقيف «سايقلا

 ١١[ 5/5 ةيانعلا] .هتهج نم مهوتي امنإ يواستلا مدع نأل ؛مهأ هنوكل ؛رحلا ىلع دبعلا ركذ مدق :دبعلاو

 .دبعلا دحو رحلا دح نيب :فيصنتلا .ةيآلا كاَمُهَيدُيَأ اوُعَطقاَف ةقراسملاو قراّسلاَو# :ىلاعت هلوق يأ :صنلا نأل

 ("ريغصلا عماجلا" حرش يف هلي ثيللا وبأ هيقفلا 7 اذك : هن ا (ةيانبلا)».يرودقلا ظفل اذه :بجيو

 (ةيانبلا).رارقإلاو ةنيبلا امهو :نيتجحلا ىدحإ (ةيانبلا).امهلوق ىلإ كلي فسوي يبأ عوجر هكللد رشب ركذو
 ١١/9[ ةيانبلا] .ىرخألا ةجحلاب يأ :ىرخألاب

 رارقإلا نإف :صاصقلا يف امك (ةيانبلا).عبرأ هيف ةنيبلا نأ امك ؛تارم عبرأ هيف رارقإلا انطرش ثيح :خلإ كلذك
 (ةيانبلا).ىرخألاب نيتجحلا ىدحإ سايق نع باوج اذه :ةداهشلاب رابتعا الو (ةيانبلا).ةدحاو ةرم يفكي امهيف

 لامتحاو «هرارقإ نع عوجرلا لامتحا عطقل راركتلا طرتشي امنإ :لاقي امه ماو :خلإ عوجرلا بابو

 امك ملعلا لهأل هيف فالخ الو ننس ةداههشب ١١/9[ ةيانبلا] .راركتلاب هلوق دكؤيف ؛هيلع تبثي نأ

 (ةيانبلا). صاصقلا يف
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 ,ةقرسلا ةيفيك نع مامإلا امهأسي نأ يغبنيو ؛قوقحلا رئاس يف امك روهظلا ققحتل

 ىلإ هسبحي و ؛دودحلا يف رم امك «طايتحالا ةدايزل ؛افاكمو ءافامزو ءاهتيهامو

 دحاو لك باصأف ؛ةقرس يف ةعامج كرتشا اذإو :لاق .ةمهتلل ؛دوهشلا نع لأسي نأ
 يرودعل

 ءباصنلا ةقرس بحوملا نأل ؛عطقي ال :لقأ هباصأ نإو «عطق :ٌمهارد ةرشع مهنم 4 ' [ و : ء ا ِ 95 ؛

 عطقي ال هنإف «عاتملا جرحأو ءهدي لخدأو «تيبلا بقن هنأ زاوح تقرس فيك :هل لوقيف :ةقرسلا ةيفيك

 (ةيانعلا) . هيف مم الو :اهفات اكيش ذوخأملا نوكي نأ زاوحل :اهتيهام (ةيانعلا) .ا85ّ دمحم و ةفينح نأ لمع هيف

 ةصلاخلا دودحلا يف مداقتلا نأ ؛مداقتلا لامتحال قرس ّىم :لاقي نآب ةقرسلا نامز نع لأسيو يأ :اهامزو

 نم قرس هنأ زاوحل :اهفاكمو ١7/9[ ةيانبلا] .ةمهتلا مدعل ؛رارقإلا فالخب ؛ةمهتلل ةداهشلا لطبي ىلاعت هلل 1

 «نونجب وأ ءيبص ةعامجلا نيب نكي مل اذإ اميف هركذ يذلا اذهو :خل! لامك ربتعيف [10١١/ه ةيافكلا] .زرحلا ريغ

 ١[ 5/98 ةيانبلا] .عطق ال ةعامجلا يف مهنم دحاو ناك اذإو ؛لامللا بحاص نم مرحم محر وذ وأ
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 بصقلاو شيشحلاو بشخلاك ,مالسإلا راد يف أحابم اهفات دجوي اميف عطق الو
 نيكو ةشئاع ثيدح هيف لصألاو 007 ةَرغَملاو خينرزلاو ديصلاو ريطلاو كمسلاو

 امو «ريقحلا :يأ *«هفاتلا ءيشلا يف ني هللا لوسر دهع ىلع عطقت ال ُديلا تناك:تلاق

 هيف تابغرلا لقت ريقح هيف بوغرم ريغ هتروصب لصألا ف احابم هسنج دجوي
 عرش ىلإ ةحاح الف ؛كلاملا نم هرك ىلع هذحأ دجوي املقف .هب ْنَضَت ال ٌعابطلاو

 ءصقان اهيف زرحلا نألو «باصنلا نود ام ةقرس يف عطقلا بجي مل اذو ءرجازلا

 اقورسم بابلا اذه يف ركذ ءامي قلعتي امو اهطورشو ةقرسلا ريسفت ركذ نم غرف امل :خلإ عطقي ام باب
 راد يف ةحابإلا ىلع اهلك لاومألا نأل ؛هب ديق :مالسإلا راد (ةيانعلا).هبجوي ال اقورسمو عطقلا بجوي

 ©//١7[ ةيانعلا] .ةغل هيف نيغلا نيكستو ءرمحألا نيطلا :ثالثلا تاحتفلاب :ةرغملاو ١[ 4/8 ةيانبلا] .برحلا

 ناك نإو ؛عطقلا اهنقرس يف نإف «ةيدادغبلا رصحلاو بشخلا نم ةذختملا يناوألاو باوبألا نع زارتحا :هتروصب

 [75١/ه© ةيانعلا] .ةموقتملا ةعنصلاب ةيلصألا اقروص نع اهريغتل احابم دحوي ريصحلا لصأو ءبشنخلا نم اهلصأ

 راد ف ةحابم دجوت اهِإف ءرهاوجلاو ولؤللاو ةضفلاو بهذلا نم انركذ امع زارتحا :هيف بوغرم ريغ
 رسكلاب ءاجو ؛لصألا وهو داضلا حتفب لخبت ال يأ :نضت ال (ةياهنلا).اهيف بوغرم يه نكلو ؛مالسإلا

 نأ زوجي م هيووتسرد نبا نكلو «يزرطملا هلقن ةلوصوم املاطو املق ةباتكو :املقف | هه ةيانعلا] .اضيأ

 (ةيانبلا).ةقشملا يعي «ناتغل مضلاو حتفلاب :ةرك (ةيانبلا).سكبو معن قوس 5 لاعفألا نم عيش لصوي

 ١[ 5/9 ةيانبلا] .ةروكذملا ءايشألا يف يأ :اهيف (ةيانبلا) .ابلاغ كلاملا نم ىضرلا دوجول ةيفحخ اهذحأب :رجازلا عرش

 7-2 ةشئاع نع ةورع نع ةورع نب ماشه نع ناميلس نب ميحرلا دبع انثدح :"هفدصم" يف ةبيش يبأ نبا هاور *

 لاق نم باب :457/].هفاغلا ءىشلا يف 225 هللا لوسر ده ىلع عطقت قراسلا دي نكت مل :تلاق

 [مهارد ةرشع نم لقأ ف عطقت ال
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 زارحإلل ال ةرامعلل رادلا يف لخدي امنإو «باوبألا ىلع ىقلي بشخلا نأ ىري الأ

 ةفصلا كلت ىلع وهو هيف تناك ىلا ةماعلا ةكرشلا اذك و «رفي ديصلاو ءريطي ريطلاو

 :ريطلا يفو ءيرطلاو حلالا :كمسلا يف لحديو ءامب ئردني ٌدحلاو ,ةهبشلا ثروت
 و ”."ريطلا يف عطق ال" :تلع هلوق قالطإلو ءانركذ امل ؛مامحلاو طبلاو جاجدلا

 م وهو «نيقرسلاو بارتلاو َنيطلا الإ ءيش لك يف عطقلا بجي هنأ :كلي فسوي يبأ
 نوال هةلسفلا ديإإ عراستم اميف لق الو :لاق .انرك ذ ام هيلع ةجحلاو هلي ىعفاشلا

 راك :رثكلاو ا و يعااو محللاو

 يف عطقي كلذكو ءامهزارحإب ةيراج ةداعلا نأل ؛امهيف عطقي هنإف سونبآلاو جاسلا امأو يسال ال

 :هتلع هلوقل :هيف تناك (ةيانعلا).هلثم يف رجاوزلا عرشت الف :ريطي ريطلاو (ةيانبلا).لومعملا بشخلا

 [73١/ه ةيانعلا] .هزارحإ دعب ةحابإلا ةهبش يأ :ةهبشلا ثروت (ةيانبلا)."هذحأ نمل ديصلا"

 يرودقلا قالطإ ف لحدي يأ :ريطلا ينو (ةيانبلا».كمسلا ظفل يرودقلا قالطإ ف لخدي يأ :يرطلاو
 :'ريغصلا عماجلا" يو ءرفي ديصلاو «ريطي ريطلاو :هلوق ىلإ هب راشأ انركذ امل ؛مامحلاو طبلاو جاحدلا ريطلا ظفل

 .اه ةشئاع ثيدح نم :انرك ذ ام [117/4 ةيانبلا| .عطقي ال مهارد ةرشع يواسي اريط قرس لحجر

 :يرهوجلا لاقو ءءار ةرخآ يفو ميملا ديدشتو ميلا مضب رامجلاو «ةثلثملا ءاثلاو فاكلا حتفب :رثكلاو

 ؛لخنلا راغص وهو ليسفلا وه ءايلا ديدشتو ةلمهملا لادلا وبسم و ف أو هلا حتت يدولاو غ لحبنلا محش رامجلا

 || ةيانبلا | . ةغللا ن نيناوق يف تجني: مل دول !اب رامحلا ريسفت يرارتألا ل ]اق ٠

 رآ :لاق ناسيك نب هللا دبع نع "دسم" قف قازرلاةبع يور [«ةرر# ةيزرلا بصت] اصوفرم ييرقا#

 ركض نافع نب نامثع نإ :نمحرلا دبع نب ةملس وبأ هل لاقف :ةجاجد قرس الجر عطقي نأ أ زيرعلا دبع ني رم

 [هيف عطقي ال ام قرس نم باب 2570/١١ ] .ريطلا يف عطقي ال ناك
 محي نع امهالك ةنييع نب نايفس نع ةجام ناو. يتاديفلاو ةيع.ع نب كميللا نع يدذمرتلا هججرخأ #7 دع

 تك

 دمحم نع ديعس نب ىيي نع ثيللا انثدح "هعماج" يف يذمرتلا جرأ [5501/* ةيارلا بصن] .ديعس نب
 اح

 عطق ال 0-00 ا سوس اس حبس ويعم

 [رتك الو رف يف عطق ال ءاج ام بايايأ 4649 :قر] .رتك ةلو رهف ق
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 هيلإ عراستي ام :-ملعأ هللاو-دارملاو *,"ماعطلا يف عطق ال" :ةَِلَع لاقو «يدّولا :ليقو

 ركسلاو ةطنحلا يف ٌعِطقَُي هنأل ؛رمثلاو محللاك هانعم ف امو .هنم لكألل ايهملاك داسفلا

 اذإف ءرْمَك الو رمث يف عطق ال" :853ع هلوقل ؛اهيف عطقي :هلب يعفاشلا لاقو .ًاعامجإ

 نيرحلا هيوؤي يذلاو «ةداعلا قافو ىلع هجرأ :انلق **."عطق نارا وأ ٌنيِرَجما هاوآ

 رجلا ىلع ةيكافلا يف خلقا الوب الاخ .عطقلا ةيفوإ ديرما نم سيابلا نه وداع ب
 ؛ةبرطملا ةبرشألا قف مطقاالو ءزارحإلا مدعل ؛دّصحي مل يذلا عرزلاو

 ةبطرلا هكاوفلاو محللاو نبللا نم ركذ اميف يأ :اهيف عطقي (ةيانبلا).محللاو ربخلاك لكألل :ًايهملاك
 5٠0/4[ ةيانبلا| .نرج هعمجو ؛ءفجيل بطرلا هيف ىقلي يذلا عضوملا وهو :خلإ نيرجلا (ةيانبلا) .ماعطلاو
 ناكف «هنم ذختملا برجحلا ىمسي نأ زاجف ؛نرج عمجلاو ؛هرخنم ىلإ هحبذم نم ريعبلا قنع مدقم :نارجا

 [1١-١1.ل/ه ةيانعلا] .يوارلا نم كلشلا نوكي نأ زوخجيو «نيفرظلا دحأ هنم دارملا

 ءرورس وأ ,نزح ةدشل ناسنإلا بيصت ةفخ برطملا :"حاحصلا"يف لاق ,ةركسملا يأ :ةبرطملا ةبرشألا

 بارطإلا ريعتسا كلذلف ءرورسلا ىعم يف ايقتلاف «لقعلا يف رورس ةبلغ هنأب هقفلا لوصأ يف ركسلا رسفو
 هركذ ام حيرص ةركسملا ةبرطملاب دارملا نأ نم انركذ ام ىلع ليلدلاو ١7١/5[« ةيانعلا] .راكسالل

 "حاضيإلا"يف ركذ امل ؛بارطإلاب انهه ةبرشألا ديق امنإ مث ؛"ةركسملا ةبرشألا يف عطق الو":هلوقب يشاترمتلا
 (ةياهنلا).داسفلا هيلإ عراستي ام سيل هنأل ؛لخلا يف عطقي هنأ

 لجر نع يروثلا نايفس انربخأ "هفنصم" يف قازرلادبع ىور [757/7 ةيارلا بصن] .ظفللا اذهب 5 9

 [هيف عطقي ال امو مامحلا قراس باب 777/١١ ].هعطقي ملف اماعط قرس قراسب ل يبلا نأ :لاق نسحلا نع
 ىور [1517+ -9557/8 ةيارلا بصن] .هجام نباو يئاسنلاو دوادوبأ هجرحأ ام هانعمبو «ظفللا اذهب بيرغ **

 نم :لاقف قلعملا رمثلا نع لئس هنأ 25 هللا لوسر نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع "هننس" يف دوادوبأ
 :ةبوقعلاو هيلثم ةمارغ هيلعف هنم ءيشب جرخ نمو هيلع ءيش الف ةنبخ ذختم ريغ ةجاح يذ نم هيفب باصأ
 |ةطقللاب فيرعتلا باب ٠,. :مقر] .عطقلا هيلعف نحبا نمث غلبف نيرا هيوؤي نأ دعب ائيش هنم قرس نمو
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 اهضعب ةيلام فو هناا سيل اهضع نألو ,ةقارإلا اهوانت ف لوأتي قراسلا نأل

 يف لاو هفزاقملا نم.هنأل ؛ رولا يف الو :لاق .ةيلاملا مدع ةهبش ققحتيف ,فالتخا

 ح موقتم لام هنأل ؛عطقي اديان لاقو «ةيلح هيلع ناك نإو ءفَحّصُملا ةقرس

 ؛اباصن ةيلحلا تغلب ١ اذإ عطقي هنأ :اضي أ هنعو «هلثم كلي فسوي يبأ نعو .هعيب زوحي

 هذحأ ف لوأتي ذحآلا نأ :رهاظلا هجوو .اهدارفناب ربتعيف ءفحصملا نم تتنبأ انه

 داعبلل 1] ةدلطبألا هارحإو بويكا رابعا ىلع دل ٌةيلاع ذيل هيلو مهين رظنلاو ةعارقل
 ةميقو رو ةينآ قرس نمك 0 ربتعم 3 4 يه امنإو «ةيلحلاو قاروألاو

 ديرت يا

 (هبف ام كدحشلا بايب زري الو ءاهيف ام :دابإ تاس همز هنأ ؛ىلوأ لب رادلا

 ءامو قزابلاو فصنملاك ينعي :فااللدخخا .ةمرحم ةركسم اًهفوكل ؛ةقارالل اقذحأ نإ :لوقي يأ :ةقارإلا اهوانت

 عطق الو يأ :روبنطلا ُُق الو | م /ه ةيانعلا| . اني اقااليغ (ةم وشتم كن ةفينح يبأ دنع اهنأل ؛ريعشلاو ةرذلا

 (ةيانبلا).وهللا ةلآ وهو فزعم عمج :فازاعملا (ةيانبلا) . بح ةمئألا فالح الب يهالملا نم هبشأ امو روبنطلا يف

 (ةيانبلا) ..كلي يعفاشلا لوق لثم هلي فسوي يبأ نع يورو يأ :هلغم (ةيانبلا».يرتشيو عابي هنأل :موقتم لام
 [؟17/8 ةيانبلا] .عطقلا مدع وهو ةياورلا رهاظ يأ :رهاظلا هجوو

 نم "طوسبملا" يف هركذ ام لثم اذه ناكف : عبتلاب ربتعم الو (ةيائبلا).ةيلحلاو قاروألاو دلحلا يأ :يه امثإو

 هتميق غلبي ال ًابؤث قرس ول هنأ ئرت الأ ؛عطقي ال هنإ :لاقفا ءنيثك يلح هيلعو ءارح ايبص قرش ول هنأ

 دوصقملا وه ام نأل ؛هيف عطق الف :خ2! ةينآ قرس .عطقي ال مهارد ةرشع هبيج ف دحوف ءمهارد ةرشع

 ىلع فلتخملا در رادلا بابك راصف :هلوق :ءكني يكاكلا لاق :وادلا بابك راصف (ةيانبلال.باصنب سيل

 باوبألا نأ ان دنع ماعلا ليلعتلاو :ةعسلا يبني ف هل كلام ال هنأ وهو ؛يباثلا ليلعتلا هج وألا 5 فلتخملا

 [97/8 ةيائبلا] .هب زري هنأل ؛ةداع ةزرحم نوكت ال
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 ءجنرطّصلا الو .,بهذلا نم بيلصلا 0 :لاق .هعاتم ةقرسب عطقلا بحي ال ىح
 نيقلا سكب

 لانا هيلع يذلا مهردلا فال كدا نع ين ركل هيأ م لأم نأ ؛درتلا الو

 ناك نإ هنأ :ههلد فسوي يبأ نعو .رسكلا هسازإ ةهبش عش كي الف ,ةدابعلل دعأ ام هنأل

 يلا لامككل ؛مطني رخآآ يب يف ناك تإو هزرخلا مدل هلع ال لَصُملا يف ثيلصل

 امو «لام سيل رحلا نأل ؛يَلَح هيلع ناك نإو ءرحلا يبصلا قراس ىلع عطق الو .زرحلاو
 .هتعضرم ىلإ ِهَلْمَح وأ ,هتاكسإ ىبصلا هذخأ يف لوأتي هنألو هل عَبَت يلَحلا نم هيلع

 هتقرسسب عطقلا بحي هنأل ؛باصن وه ىَلَح هيلع ناك اذإ عطقي :هكلي فسوي وبأ لاقو

 ف فالخملاو «ديرث وأ ,ذيبن هيف ٍةضف ءانإ قرس اذإ اذه ىلعو ؛هريغ عم اذكف ؛هدحو
 ةئلثملا عابلاب

 ؛ريبكلا دبعلا ةقرس يف عطق الو .هسفن دي ف نوكي اليك ؛ملكتي الو «يشمب ال يبص

 (ةيانبلا).تايندعملا رئاس نم اذكو :بهذلا نم (ةيانعلا).ىراصنلا هدبعي لاثمتلاك ثلثم ءيش :بيلصلا الو

 (ةيانبلا).نيرماقملا نيب فورعم يمجعأ مسا وهو ةلمهملا لادلابو ءارلاو نونلا حتفب :درنلا الو
 [؟ 4/9 ةيانبلا] .ىراصنلا ةالص عضوم يف يأ :ىلصملا يف (ةيانبلا).عطقلا بجيف ءوهلل الو :ةدابعلل دعأ ام

 ءرهوج وأ ةضف وأ ءبهذ نم سبلي ام لك وهو يبظ نزو ىلع ماللا رسكو ءاحلا حتفب :يلح هيلع
 زوجي :لاقي ال :هل عبت (ةيانبلا).اضيأ ءاحلا رسك زوجيو ؛ءايلا ديدشتو ماللا رسك و ءاحلا مضب يلح هعمجو

 كرتو يلحلا ذخأل هدوصقم كلذ ناك ول هنأل ؛اعبات نوكي الف ؛يلحلا وه ذخألا نم هدوصقم نوكي نأ
 [؟1-١5 4/9 ةيانبلا] .يكبي وهو هآر نأب :هتاكسإ ١[ 75/5 ةيانعلا] .يبصلا

 هيف بجي ام ىلإ عطقلا هيف بجي ال ام مضو «بجبي ال امو عطقلا هيف بجي ام قرس هانعم :هريغ عم اذكف
 ابان غلب اذإ عطقي :كا.فسوي يبأ دنعف [روكذملا فالخلا يأ] :اذه ىلعو [١*/ه ةيانعلا] .هطقسي ال

 .«فورظملل عبت ءانإلا نأل ؛عطقي ال :اج دمحمو ةفينح يبأ دنعو .كْبِم دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو

 هنأل ؛اعامجإ هقراس عطقي ال ربعيو يشميو ملكتي ناك ول ىح :خلإ نوكي اليك (ةيانبلا).ذخألاب دوصقملا وهو
 [؟ 5/8 ةيائبلا] ."طيحملا" يف اذك اعاد هذهعأ ناكف هل عبات وه ام ىلعو هسفن ىلع دي هل نوكيو ؛هسفن دي يف



 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب 1

 عم

 ل 4 ها سلا ديل قر ف جا هيو ,عادخخ وأ بصغ هنأل
0-6 

 نإو عطقي ال: فسويوبأ لاقو .هدي رابتعا ف ءاوس غلابلاو وه هنأل ؛هسفن نع

 :امهو حو نها لا .هجو نم يمدآ هنأل ةاناسحقسا ىلكتي ذو قيل ارظص ناك

 عم هيلإ مضنا هن 1401 هي اعلم وصي ضرعب وأ مهب اعفتنم هنوكل ؛قلطم لام هنأ

 ف لإ لا سيل كلقو ايف ام دويسقلل آل ةايلكت رقدلا يف عطق الو .ةيمدالا

 :لاق .لغا وكلا وه دوصقلملا ناكف ءذخألاب دضقي ال اهيف ام نأل ؛باسحلا رتافد

 هيف بوغرم ريغ لصألا حابم دجوي امهسنج نم نأل ؛دهف الو بلك ةقرس يف الو

 فذ يف عطق الو .ةهب ثروأف ؛بلكلا ةيلام يف رهاظ ءاملعلا نيب فالتخالا نألو
 ءافلا ديدشتب

 [7 5/4 ةيانبلا] .ةقرسلا ققحتل يأ :اهققحتل (ةيانبلا».كلذل عدخناف ءاذكو اذك كعم لمعأ :هل لاق نأب :عادخ وأ

 لام ريغصلا دبعلا نأ اًدنح دمحمو ةفينح ىبأل يأ :امهو .ريغصلا ةقرس يف عطقي :هلوق نم ءانثتسا :الإ

 اذك ىةيلاملا رابتعاب الإ هل ةحبص الو : حيحص ةرعبب نأ ىري هيأ «ةيكلاملا نعم ةيهدآلا نئعم مامضنابو 5 قلطم

 ئعم نا كاش كل نكل عةكيلاملا . ئعم هب لوزي ال تاعضتا نأ انملس :كلق | :خإ ميقا هنأ + "يفاكلا"يف

 .ةهبشلا دوجول ؛عطقلا بحي ال نأ يغبنيف عةيمدآلا وه لصألا لب لب ؛هيف ربتعم ةيمدآلا

 (ةيانعلا).هقفلل وأ ءثيدحلل وأ «ريسفتلل تناك ءاوس ءاهلك اهيف عطق الو «ءسيراركلا يهو رتفد عمج :رتافدلا يف

 اهيلإ اجاتخم افوكل ؛عطقلا بوجو مدع يف هقفلا رتافدك راعشألا رتاقد نأب رعشي همالك :باسحلا رتافد

 *١[ 4/5 ةيانعلا] .موقتم لام وهو :ذغاوكلا وه (ةيانعلا).ةجاحلاو نآرقلا ناعمو .ةغللا ةفرعمل

 سيل هنإ :لاق «نيعلا سجن هنإ :لاق نم نإف :فالتخالا نألو .عطقلا هيف بجي ال يأ :هيف بوغرم ريغ

 و هب بعلي يذلا ءاهحتفو لادلا مضب :فد .هفالخ لاق .هفالخ لاق نمو ءريزنخلاك موقتم لاع

 ديهشلا ردصلا راتحاو ,خياشملا ةيف ف"لتخا دقف عفأ اف زغلا لبط امأو عوهللا لبط ط :لبطلاب دارملاو 2 عبرمو رودم :كاعونت

 ١[ هله ةيانعلا | .ةهبشلا هيف نكمتتف ؛هريغل حلصي وزغلل حلصي امك هنأل ؛عطقلا بوجو مدع



 ١ عطقي ال امو هيف عطقي ام باب

 نافل ةفينح عود 3 اه 59 59 هلل امهدنع نأ ؛رامزم الو طب رب الو 3 طا الو

 يرمحلا دع

 عطقيو :لاق م واو هس سا هب

 َحابم دجوت ال اهسفنأو لاومألا ّرعأ نم امنأل ؛دَحْريَرلاو توقايلاو رضفملا ن مسقلا ق

 اذإو .ةضفلاو بهذلاك تراصف «ءاهيف بوغرم ريغ مالسإلا راد يف اقروصب 9
 ىرت الأ «ةسيفنلا لاومألاب قحتلا ةعنصلاب هنأل ؛اهيف عطق :ًباوبأو َيناوأ بشخلا نم ذفتا

 ريغ يف طسيي يح سنجلا ىلع بلغت مل هيف ةعنصلا نأل ؛ريصحلا فالخب زرحت امفنأ
 ءلصألا ىلع ةعنصلا ةبلغل اهتقرس يف عطقلا بجي | نزول ةيبانقيلا رخل لو هزيل

 جوس هلصأو «واولا نم ةبلقنم هفلأ :جاسلا يف .اهكلهتسا نم ىلع نامضلا بحي ال اذهلو :اههل ةميق ال

 اذك ؛حمرلا ةبشحخ يه ةانق عمج رسكلاب ائقلاو «دنهلا دالبب الإ تبني ال :اولاق ءادج ميظع رجش وهو «نيتحتفب

 (ةياهنلا».فورعم وهو «يخيش طخب تدجوو يعمس اذكه «ءابلا حتفب سونبآلاو ,"برغملا"و "ناويدلا" يف
 ةحابم ذحخوؤت الو :مالسإلا راذ يف [؟8/9 ةيانبلا] .ةحئارلا بيط رفصأ وأ ءرمحأ بشح وهو :لدنصلاو

 [7؟3/9 ةيانبلا] .عطقلا طوقس يف ةهبش كلذ نوكي الف ,برحلا راد يقف الإ

 رعأ نم وهو :توقايلاو .رضحخألا عمج مضلاب : رضخلا (ةيانبلا) ."ريغصلا عماجلا"يف دمحم يأ :لاق

 هبشي فافش رضحأ رجح وه :تلق :دجربزلا و ؛رمحألا اهزعأو ءرضحأو رفصأو رمحأ وهو ؛راجحألا

 [5 3/84 ةيانبلا] .هرظنم نسح الإ ةعفنم هنم سيل هلعف الو هتوقك سيلو ءرضحألا توقايلا

 لمعلا نيب"طيحملا" يف قرفلا ركذ :خلإ ريصحلا فالخب .امهيف عطقي امك اهيف عطقيف :ةضفلاو بهذلاك
 ءءايشألا هذه ةقرس يف عطقي ال ثيح يراوبلاو بصقلاو ؛ءشيشحلاب لصتملا لمعلا نيبو «بشخلاب لصتملا

 ؛«لصألا ىلع بلغي ال بصقلاو شيشحلا يف ةعنصلا نأب ةقرسلا باصن اهتميق تغلب ةمولعم تناك نإو

 رصحلا كلذكو :عطقلا بجي (ةياهنلا).لمع اذإ بشخلا فالخب «ةعنصلا ببسب هتميق فعاضتت ال هنأ ىرت الأ

 [57/4 ةيانبلا] .كلذك ةينادبعلا رصحلاو ءةيرصملا



 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب ١

 ؛هلمح دحاولا ىلع لقثي ال ًافيفحخ ناك اذإ بحي امنإو ءبّكرملا ريغ يف عطقلا بجي امنإو
 رادجلاب لصتملا ريغ يك

 ءزرحلا يف روصقلل ؛ةنئاخ الو نئاخ ىلع مطق الو فرس قف بغرب ال هنم زيقلا نأل

 سلتخم يف طق ال" :8ت3ع يبلا لاق دقو فيك «هلعفب رهاجي هنأل ؛سلتخم الو ءبهتنم الو

 الا اكو يعاب

 نم بابلا عضومع ةقلعم ريغ تيبلا يف ةزرحم تناك اذإ باوبألا ةقرسب عطقلا بحي امنإ يأ :بكرملا ريغ

 يرارتألا لاق :خلإ بغري ال ١١5/0[ ةيافكلا] .اهتقرسب عطقلا بحي ال ةقلعم تناك اذإ اهنإف «رادجلا

 اذإف .ءزرحلا يف الو «ةيلاملا يف اناصقن ثروي ال لققلا ةطساوب هتقرس يف ةبغرلا مدغ نأل ؛(رظن اذه يف

 لب ؛فيفخلاو ليقثلا نيب مكاحلا قرفي مم اذهو ؛عطقلا بجيف «لماك زرح نم متتسم لام ةقرس تلصح
 [0/9 ةيانبلا] ."ريغصلا عماجلا" خسن يف ةياورلا اوقلطأ كلذلو «ةياورلا قلطأ
 هجو ىلع ذحأي نأ :باهتنالاو ,نومأملا ءيشلا نم هدي يف ام عدوملا نوخي نأ وه ةنايخلا :خ ! نئاخ ىلع

 ١5/8[ ةيانعلا] .ارهج ةعرس. تيبلا نم ذحأي نأ :سالتحالاو ءةيرق وأ ةدلب رهاظ نم ارهق ةينالعلا

 «["1/9 ةيانبلا] .تيملا نفك ذخأيو «روبقلا شبني يذلا وه :شابنلا ىلع .ةقرسلا فيرعت هيلع قدصي الف :رهاجي

 ىلع عطقلا بوجوب 2# دوعسم نباو ريبزلا نباو ةشئاعو رمع لاقف «شابنلا ةلكسم يف ةباحصلا فلتخا
 //١17[ ةيائعلا] .هيلع عطق ال :ان5# سابع نبا لاقو «شابنلا

 انثدح "هعماج' يف يذمرتلا ىور [757/5 ةيارلا بصن] .سنأ ثيدح نمو ؛رباج ثيدح نم ىور *

 ىلع سيل :لاق هي يبلا نع رباج نع ريبزلا يأ نع جيرج نبا نع سنوي نب ىسيع انثدح مرشخ نب يلع
 يف ءاج ام باب 2١44/7 :مقر] .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .عطق سلتخم الو بهتنم الو نئاح

 -  [بهتنلاو سلتخملاو نئاخلا
 نايفس نب نسحلا انث ديلولاوبأ انث ةزاجإ مكاحلا هللا دبع وبأ ينأبنأ :لاقف "ةفرعملا باتك" يف يقهيبلا هاور **

 نع مزاح نب رشب نع يمدقملا ركب يبأ نب دمحم نع ديعس نب نامثع يل زاجأ اميفو نايفس نبا نعي :لاق

 ؛هانعطق شبن نمو :لاق 325 ىبلا نأ هرك ذا :قنيدعح ف هدج نع هيبأ درع براع نب:ءاربلا ني ديري نب نارسع

 [77007 -755/8 ةيارلا بصن] .هريغو مزاح نب رشبك هلاح لهجي نم دانسإلا اذه يف :"حيقنتلا" يف لاق



 ١ ١6 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب

 ىلع عطق ال" :ةتلع هلوق :امهلو .هيف عطقيف «هلثم زرحب ٌرَرْحُم موقتم لام هنألو
 كلم ال هنأل ؛كلملا يف تنكمت ةهبشلا نألو «ةنيدملا لهأ ةغلب شابنلا وهو ”«"يفتحملا

 وهو «دوصقملا يف للخلا نكمت دقو ؛تيملا ةجاح مدقتل ثراولل الو :ةقيقحح ثيعلل

 لومحم وه وأ ؛عوفرم ريغ هاور امو .دوحولا ةردان اهسفن يف ةيانحلا نأل ؛راجزنالا

 ؛حيحصلا يف فالخلا ىلع وهف ءلفقم تيب يف ربقلا ناك نإو ؛ةسايسلا ىلع

 .انلق ال ؛ةكرش هيف قراسلل لام نم الو .مهنم وهو ةماعلا لاس دل ؛لاملا تبا نر

 نقل ءافيتسا ةنآل ؛عطقي م :اهلثم هنم قرسف ,مهارد رخآ ىلع هل نمو

 ىرت الأ :تيملا ةجاح ."ةغللا لمحم"يف هركذ اذك :شابنلا وهو (ةيانبلا».باودلل لبطصإلا نأ امك :هلثم
 (ةياهنلا).ىلوأ نفكلاف ثراولل ع ريصي ال يذلا وهو «نفكلا دعب تيملا ةحاحل لوغشملا ردقلا نأ ىلإ
 ةب .لدتسا ئذلا ثيدحلعا نأ انركذ دق .اًيمح يعفاشلاو فسروي يب لالدتسا نع باوج :عوفرم ريغ هاور امو

 [م4/9 ةيانبلا] .برقأ اح يعفاشلاو فسويوبأ هب لدتسا امو ءلصأ هل سيل بيرغ اً دمحمو ةفينحوبأ
 (ةيانبلا) . ىلولا ىلإ هفاضأ لب ؛هسفن ىلإ هفاضأ ال صاصقلا , دو ولو ؛هسفن ىلإ فاضأ هنأل :ةسايسلا ىلع
 يف هركاذ «قلغو «قلغأ لثم باوبألا لفقو «بابلا لفق أ :لاقي .فاقلا نوكسب ؛ىق احلا لاق لعام

 [4/9 ةيائبلا] .هنلس فسوي يبأل افالخ امهدنع عطقي ال يأ :فااوليلا يلع .مةيانبلا), 'حاحصلا"

 (ةياهنلا).عطقي ال هنأ يدنع حصألا :"طوسبملا' يف يسحرسلا لاقو .عطقي هنإ :ليق امع ًازارتحا :حيحصلا يف

 وهو ثيدحلا نم :انيب امل (ةيانبلال.روكذملا فالخلا ىلع يأ :اذكو .لوقعملا ليلدلاو ,روكذملا ثيدحلا نم :انلق ام

 (ةيانبلا).ثراولل الو ةقيقح تيملل كلم ال هنأل :هلوق وهو لوقعملا ليلدلا نمو يفتخملا ىلع عطق ال :!ع هلوق
 |[ ةيايبلا] . اقنع هيف قراسلل نأ :انلق امل (ةيانبلا).ةهبشلل عطقلا طقسيف «قح هيف هل نوكيف :مهنم وهو

 نع فرطم نع مساقلا نب حور نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا ىور [517/* ةيارلا بصن] .بيرغ *
 أهدح اه لحن وي شابنلا ّق عاجج ام باب ,581/*] .عطق شابنلا ىلع سيل :لاق سابع 9 نع ةمركع



 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب 6١د

 ةدايازإ قارس اذ د ,ةبلاطملا ريخأتل ليحأتلا نأل ؛ًاناسحتسا ءاوس هيف لحؤلاو لاحلاو

 هل سيل هنأل ؛عطق اهم قيسف إو يف اكيرش ريصيهَّفح رادقت هنأل ؛هقح ىلع

 نأ هل نأل ؛عطقي ال هنأ :كن فسوي يِبأ نعو .يضارتلاب ًاعيب الإ هنم ءافيتسالا ةيالو

 ىلإ دنتسي ال لوق اذه :انلق .هقحب ًانهر وأ ءهقح نم ًءاضق ءاملعلا ضعب دنع هذخأي
 هنأل ؛دحلا هنع ع رد كلذ ىعدا ول ح هب ىوعدلا لاصتا نودب ربَتعي الف ءرهاظ ليلد

 سيل هنأل علق :لاق قيتاند هنم كرست بيعارم هع ناك ولو «فالخلا عضوم ف ّنظ
 ؛اهيف عطاقف ًانيع قرس. نمو .دحاو سنج دوقتلا نأل ؛عطقي ال :ليق ,ذخألا قح هل

 ةبلاطملا ريخأتل ليحأتلا نأل ؛ذحألا يف قالطإلا مادعنال ؛اسايق عطقيو ءذخألل حيبملا دوجول :اناسحتسا

 كلام لاق هبو :عطقي ًالطامم ناك نإو .عطق ال ًالطامت ميرغلا نكي مل نإ :.كلي يعفاشلا دنعو «لاحلا يف
 ءافيتسا لحألا لولح لبق لحؤملا نيدلا ذخأ نأ ىلإ ةراشإ هيف :ةبلاطملا رخأتل [77/9 ةيانبلا] .اًنح دمأو
 .ةضواعم وه لب ؛هقح نيعل ءافيتساب سيل هنأ ىلإ حلصلا يف راشأ نكلو «قحلا نيعل

 نم الإ يأ : يضارتلاب اهب الإ .هقح سنج فالاخ نويدملا نم ءافيتسالا نئادلل نقيل أ :خاإ هل سيل هنأل

 هقح سنج ريغ نيبو هقح سنج نيب قرفلاو ؛«يضارتلا هجو ىلع لاملاب لاملا ةلدابم عيبلاو ,يضارتلاب عيبلا ثيح كج

 ثيح مهاردلا ميلست فالخب «كلذ نم عنتمي نأ هل نويدملا هيلإ ملس اذإ انو «توافتلا سنج وهو ءرهاظ

 رفظ نإو :لوقي هنإف ؛ىليل يبأ نبا هب ديري :ءاملعلا ضعب .ضورعلا ةقرس ةروص يف :عطقي ال (ةيانبلا) .ربجي

 ١ عواد ةيانعلا | .ةيلاملا ةفص رابتعاب ةسناحملا دوج ول ؛هذحأي نأ هل ناك هقح سدنج فاالخم

 ؛نيع اذهو «ةقيقحلا يف فصولا يف هقح نأل ؛لاحلا نيدلا يف هقح سنج ذحأي ال نأ سايقلا :رهاظ ليلد ىلإ

 (ةيانعلا).سايقلا كرتي الف «توافتلا شحفل ؛سنجلا فالخ كلذك الو ءامهنيب توافتلا ةلقل هيف هانكرت انكل

 كفني ال داهتجالا عضوم يف هلعف نأل :فالخلا عضوم (ةيانعلا).هب انهر وأ «هقحل ءاضق هذحأ هنأ يأ :كلذ

 (ةيافكلا).هحرش يف يرودقلا صن اذكهو :ليق (ةيانعلا).اندنع + ليزا كلذ يف ائطخم وه ناك نإو «ةهبش نع

 اذهو ءدحاو سنج مكح يف دوقنلا نأ ؛حيحصلا وهو 2 يسحرسلا ةمئألا سمخ رايتخنا وهو :عطقي ال

 ا ةيافكلا | .ةاكزلا باب يف رخآلاب لمكي



 6٠١ه عطقي ال امو هيف عطقي ام باب

 نع ةياورا وعو حطت ذأ :سايقلاو يظر يهو ءاهقرسف داع مث ءاهدرف :ع ةياور و ةز نأ : مايقلاو :نعطقي مل ءاام ىغو. ءاهقرسف داع مث ءاهذرا
 لصف ريغ نم *”هوعطقاف داع نإف" :التَح هلوقل ؛مكللي يعفاشلا لوق وهو دلل فسوي يبأ
 نم ُكلاملا هعاب اذإ امك راصو ءرجازلا مدقتل ٌحِبقأ لب «ىلوألاك ةلماكتم ةيناثلا نألو

 لحملا ةمصع طوقس بحجوأ عطقلا نأ :انلو .ةقرسسلا تناك مث «هنم هارتشا مث «قراسلا
 ةمصعلا ةقرقح تداع نإ قللالا ىلإ درلابو :لاعت هللا ءاش نإ دعب نما فرعي اه: ىلع

 فالخب هيف عطقلا وهو ءبحوملا ليقو «لحملاو كلملا داحتا لأ باو طرقملا ةهبش عقب
 هلمحتل ؛ردان هنم ةيانجلا راركت نألو ,هببس فالتخاب فلتخا دق كلملا نأل ؛ركذ ام

 فذق اذإ امك راضو ةيانجلا ليلقت وهو «دوصقملا نغ ةماقإلا ىرعيف .ءرجازلا ةقشم
 .الرغ.نوكي نأ لقم الاخ نع تريغت نإف :لاق لولا فرباقلل فقتل ي  ةودحما

 2 لاب

 نيعلا لدبت نيب يأ :لصف ريغ (ةيانبلا».عضوم يف ريغتي مل اهكلام ىلإ ةقورسملا نيعلا درف يأ :اهدرف
 نيعك قراسلا قح يف هنم قورسملا ىلع هدر دعب عاتملا نأ وه :هيبشتلا هجو :ىلوألاك [؟4/9 ةيانبلا] .همدعو
 4١/5 ١[ ةيانعلا] .عطقلا مكح دع ءاتماض ناك ءاهفلتأ وأ ءاهبضغ ول نح ؛نامضلا مكح يف رخآ

 [8/5 ةيائبلا] .عطقلا باجيإب قحآ ناكف ءاحنفا دنقأ رجارلا قبب عم اهيلع مادقإلا نإف :رجازلا مدقتل

 خل "هني, تعطق ام دعب قراسلا ىلع مرغ ال" :َتِلَع هلوق انلو :قاروأ دعب هلوق ىلإ ةراشإ :فرعي ام ىلع
 (ةيانعلا).عيبلا ةروص نم فسوي ابأ نعي :ركذ ام فالخ (ةيانعلا).عطقلا ءافتنا بجوي لحنا ةمصع طوقسو

 انلو :هلوق ىلع فطع :نألو (ةيانبلا).نايعألا فالتخا ةلزنمع بابسألا فالتخا نأل :هببس فاالتخاب

 [5/8 ةيانبلا] .عطقلا نأ

 نع ةملس يبأ نع هارأ ةملس نب دلاخ نع بئذ يبأ نبا نع يدقاولا نع "هننس يف يطق رادلا هع يع *
 هدي اوعطقاف داع نإف ءلحر اوعطقاف داغ نإف ءهدي اوعظقاف قراسلا قرس اذإ :لاق و ىبلا نع ةريره يبأ
 [هريغو تايدلاو دودحلا باتك ١« سن ةزرفو اوعطقاف داع نإف



 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب ١ن؟

 ةكلم اذهو «تلدبت دق نيعلا نأ ؛عطق :هقريسف داعف جسُن 3 هدرف ؛مطقو هقرسف

 ةئشانلا ةهبشلا تفتنا لدبت اذإو لحم لك 2 لدبتلا ةمالع وه اذهو ب 4 بصاغلا

 ,ايناث عطقلا بج وف (هيف عطقلاو لمخا داحنا

 دالولا وهو لوألاف ْمَطَقُي مل :هنم مَرَحَم محر يذ وأ «هدلو وأ «هيوبأ نم قرس نمو

 رظنلا عرشلا حابأ اذهو «ىئاثلا ئعملل ياثلاو ءزرحلا يف لوحدلا يفو «لاملا يف ةطوسبلل

 يباثلا يفو «ةقرسلاب هاداع هنأل ؛نيقيدّصلا فالخب ءاهنم ةرهاظلا ةنيزلا عضاوم ىلإ

 نم قرس ولو .قاتعلا ف هآنيب كو ,ةديعبلا ةبارقلاب اهقحلأ يزكي ؛,كلل يعفاشلا فدل
 تففالخلا ي م راخغا نه

 ؛عطقي :هريع تيب نم:هلام قرس ولو ؛عطقي ال نأ يغبني :هريغ ع اتم مرح محر يذ تيب

 زرحلا مدعل ا 25-5541555

 ناك< نأ دعب ابوناناك نآيب لما لدبتام ينعي :خل! لدبت اذإو (ةيانبلا).جسنلاب بصاغلا كلم توبث يأ :اذهو

 [3/98 ةيانبلا] .لحملا كلذ يف عطقلا بوجوو «لحملا داحتا نع تأشن ىلا ةمصعلا طوقس ةهبش ثفتتا ًالزغ

 (ةياهنلا) .زرح لا نايب يف عرشف «زرحلا ىلإ قورسملا ةيلام سفن ىلإ ةحاتحم اهقيقحت يف ةقرسلا تناك امل :لصف
 :امهدحأ :نارمأ ًاضيأ سكعلابو ؛هيدلاو نم دلولا ةقرس يف عطقلا نم عناملا نأ :لصاحلاو :2إ لوألاف

 ىعملل مرح محرلا يذ نم ةقرسلا يف عطقلا مدعو ءزرحلا يف لوحدلاب نذإلا :رخآلاو .لاملا يف مهنيب طاسبنالا
 [4 1/3 ةيائبلا] .ناثلا ئعملا لجألو يأ :اذهشو (ةيانبلا).نذإلا نودب زرحلا ف لحدي هنوك وهو «يناثلا

 باوج «عطقي مل :هلوقب لصتم :نيقيدصلا فالخب .قاسلاو ءردصلاو ؛رعشلاو ؛ديلا يهو :ةنيزلا عضاوم
 نم امهدحأ قرس اذإ اذه عمو ءاضيأ نيقيدصلا يف دجو «غراحملا رئاس يف لوخدلاب نذإلا :لاقي نأب لاؤس نع

 (ةيانبلا).مرحم محر يذ نم ةقرسلا نعي د :يباثلا يف و (ةيانبلا).نيقيدصلا فالخب :هلوقب باحأف .عطقف رخآلا

 ,ةحكانملا اهيف ةديعبلا ةبارقلا نأل ؛قرافلا دوحو عم امي اهقاحلإل ئيعم الو ءمعلا نباك :ةديعبلا ةبارقلاب

 [4 1/4 ةيانبلا] .مرحم محر ىذ ةبارق فالخب



 ١هاس ٠ عطقي ال امو هيف عطقي ام باب

 هنأ :هكلد فسوي يبأ نعو .عطق :ةعاضرلا نم همأ نم قرس نإو .همدعو زرحلل ارابتعا

 ؛ةعاضرلا نم تخألا فازلقا والعمر ناذكتسا ريغ نم اهيلع لحدي هنأل ؛عطقي ال

 اذإ امك ؛مرتُحُت ال اهفودب ةيمرحماو «ةبارق ال هنأ :رهاظلا هجو .ةداع اهيف ىنعملا اذه مادعنال

 نأل اذهو ؛ةعاضرلا نم تحألا كلذ نم برقأو ؛ةوهش نع ليبقتلاو ءانزلاب تتبث

 دحأ قرس اذإو :بستلا فالخب ::ةمهلا ققوم نع ازرحت ةطوسب الف ءرهقشي :ي املق عاضرلا

 ؛عطقي مل :هتديس جوز نم وأ هديس ةأرما نم وأ ؛هديس نم دبعلا وأ ءرخآلا نم نيجوزلا
 نانكسي ال ةصاخن رخال زرح نم نيجوزلا دحأ قرس نإو ؛ةداع لوخدلاب نذإلا دوجول

 ةلالد و ةداع لا ومألا يف امهنيب ةط وسبل 2 يعفاشلل افالاخ ءاندنع كلذكف عهيف

 نع ةياورلا رهاظ وه اذهو :عطق (ةيافكلا».بيترت ريغ نم رشنلاو فللا قيرط ىلع :زرحلل ًارابتعا
 لوخدلا وهو :ىنعملا اذه (ةيانبلا).اهنم قرس اذإ عطقي ثيح :ةعاضرلا نه تخألا (ةيانبلا) .انباحصأ
 قرس اذإ هنإف :انزلاب تبث [47/4 ةيائبلا] .ةداع ةيوق ةمرح لعجت ال يأ :مرتحت ال (ةيانبلا).ةمشحو ناذئتسا الب

 (ةيانعلا).ةدوجوم ةيمرحما تناك نإو ؛عطقت لب ديلا عطق يف ةهبش دعي ال اهب نز يلا ةأرملا تنب تيب نم
 ىلإ هبشأ عاضرلا نم مألا نأ نيعي ةعاضرلا نم تحألا انزلاب ةتباثلا ةمرحلا نم يأ :خإ كلذ نم برقأو

 ةيبوم .غاايضرلا نم كلا كتيب, نماةقزرللا مل:ةدزلاب هعبقلا همر نم سورا :هنايإل يف عاشرلا نم تلا
 عاضرلا قاحلإ نأ :ةيبرقألا هجوو «كلذك عاضرلا نم همأ تيب نم نوكي نأ بحيف «عامجإلاب عطقلل
 ناذثتسا ريغ نم اهيلع لوخدلا عم عطقلا يأ :اذهو ١[ 47/0 ةيانعلا] .انزلاب هقاحلإ نم برقأ عاضرلاب

 |[ ةيانبلا] .عطقي الف عنمب الو ءالؤه تويب يف لحدي دبعلا نأل :ةداع لوخدلاب (ةيانبلا).ةمشحو

 عطقي ال :ياثلاو ءاع دمحأو كلام لاق هبو :عطقي :لوق يف :لاوقأ ةثالث هيف هل نإف :يعفاشلل افالخ
 لام ةقرسب ةجوزلا عطقت الو ؛هتجوز لام ةقرسب جوزلا عطقي :ثلاثلاو «ةياور يف كلي دمحأ لوقو ءانلوقك
 ناريصي حاكنلا دقعب امهنأل ؛ةطوسبلا ىلع لاد امهنيب حاكنلا دقع نأ وهو :ةلالدو [47/4 ةيانبلا] .جوزلا

 ١[ 44/8 ةيافكلا] .بابلا يعارصمك



 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب ١ ه4

 هباسكأ يف هل نأل ؛عطقي مل :هبتاكم نم ىلوملا لق ربس ولو .ةداهشلا يف فالخلا ريظن وهو
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 اءعرد *ءكذ ىلع نع روثأم وهو ءابيصن هيف هل نأل ؛منغملا نم قراسلا كلذكو ءاقح

 لاق ؛ظفاحلاب زرحو ءرودلاو تويبلاك هيف نعمل زرح :نيعون ىلع ز زوشاو لاق .اليلعتو

 نوكي دق وه مث هنود ققحتي ال رارستسالا نأل ؛هنم دبال زرحلا :فيعضلا دبعلا

 عام مج دقو ؛توناحلاو قودنصلاو تويبلاو رودلاك ةعتمألا زارحإل دعما ناكملا وهو «ناكملاب

 ةيسأ يس يآ

 (ةيانعلا).ىلوأ اذه لب «هيلوق دحأ يف لبقت هدنعو ءاندنع لبقت ال رخآلل نيجوزلا دحأ ةداهش نإف :ةداهشلا /

 ةكولممع هتبقر هنأل :اقح (ةيانبلا).ىلوملا نم قرس اذإ ربدملاوأ بتاكملا ىلع عطق ال كلذكو :عطقي م
 يف اذكو ءيرودقلا يف ةياورلا قلطأو :2! قراسلا كلذكو [47/4 ةيانبلا| .ةقرسلا ققحتت الف «ىلوملل

 ةعبرألا يق ةمينغلا يف بيصن هل نم قراسلا نم دارملا نوكي نأ يغبنيو :يرارتألا لاقو يواحطلا حرش

 ُق هل بيضا داق نايا امأ ليبسلا باب آي نك اسم لا ال ماقبل وأ مفاعل سمخلا »8 رأ سامحألا

 9 ؛/ 8 اسم هيف هل :هل وق نم تالا

 .رمام ىلع ةقرسلا ف طرش وهو :هنود ققحتي ال (ةيانبلا).منغلل ةريظحلاو توناحلاو قودنصلاو :تويبلاك

 راثد نب ديزي وهو صربألا نب ديبع نبا نع برح نب كام نع يروثلا انربحأ "هفنصم" يف قازرلادبع هاور *

 .ارفغم قريس دق ناك و هعطقي ملف نئاح وهو بيصن هيف هل :لاقف منغم ا نم قرس لحرب ىلع يأ :لاق

 |[بيصنا هيف هل اوظ قس لعزل باو

 يف دوادوبأ هاور [54/7 ةيارلا بصن] .ةيمأ نب ناوفص نع هجام نباو يئاسنلاو دوادوبأ هجرخأ **

 دعما قف امكان :لاق ةيمأ نب ناوفص نع «ناوفص تحعأ زب كيب نوع برع حتا كلامج نرخ " عَ

 راف 75 هللا لوسر هب يأف لجرلا ذخأف نم اهسلتخاف لجر ءاجف ًامهرد نينالث ِنِمن يل ةصيمخ يلعو

 ناك ةييفا لاق «اهنت هكبنا و هعيبا انا امهرذ نيوخ لجأ نم هعطقتأ :تلقف «هتيتأف :لاق مطقَبل هب

 اة نم قارس ل باب 51+ :مقر] .هب :بتأت نأ لبق
 أخ



 وهو «هنودب زرحم هنأل ؛حيحصلا وهو .ظفاحلاب ٌزارحإلا ربّتعي ال ناكملاب زرحما فو

 زرحملا فالخب «هلبق هدي مايقل .هنم جارخإلاب الإ عطقلا بحي ال هنأ الإ ءزارحإلا دصقل

 متتث )ع درجم لاوزل ك .ءهيف عطقل ريح ف ءنذحخألا كلاملا ٍدي لاوزل ؛ذحنأ امك ,«هيف هس ظفاحلاب

 وه ؛ةدنع وأ هتك عاتملاو ءامئان وأ القسم ظفاحلا نوكي نأ نيب قرف الو ,ةقرسلا

 عّدوملا نمضي ال اله ىلعو «ةداعلا ُُق هل (كفاع هعاتم دنع مئانلا لعي هنأ ؛حيحصلا

 اعيش قرس نمو :لاق .ىواتفلا يف هراتخا ام فالخع ؛عييضتب سيل هنأل ؛هلثم. ريعتسملاو

 دحأب ازرحم الام قرس ا ؛عطق *:هظفحي ةدنع هبحاصو عءزرح ريغ نم وأ عرزرح نم

 هه عطقي ال امو هيف عطقي ام باب

 ؛هيف هلوحخد يف سانأل نذأ تيب نم وأ مام نم ًالام قرس نم ىلع عطق الو .نيؤزحلا
 للي ةفينح يبأ لوق ىلع :"نويعلا" ف ركذو :حيحصلا وهو (ةيانبلا».ىوقأ لوألا نأل :ظفاحلاب زارحإلا

 نكل «هيف لوحخدلاب هل نوذأم تيب نم قرس ولف :هنودب زرحم هنأل (ةيافكلا).ظفاح ةمث ناك ذإ ؛عطقي

 زارحإلا كته نأل :هنم جارخإلاب [4١ه/ه ةيانعلا] .ناكملاب زرحلا وه ربتعملا نأل ؛عطقي ال هظفحي هكلام

 (ةيانعلا).ىوقأ ناكملاب زرحلا نأ ىلع كلدي امث ايظيأ اذهو :ةقرسلا مئتف (ةيانبلا).جارحخاإلاب الإ نوكيال

 زارحالا ربتعملا نأل ؛لاح لكب عظقي هنأ حيحضلاو هون لاخ يف هب ازرخم نوكي امغإ :ليقو : حيحصلا وه

 ىلع يأ :اذه ىلعو ١47/5[ ةيافكلا| .اظفاح هعاتم دنع مئانلا نودعي سانلا نأل ؛هذهي لصح دقو داتعملا

 ع ال اغإ :"ةيريهظلا ىواتفلا" فو «ةعيدولا هدنعو ىعان اذإ عب :ع دوملا نمضي هيل (ةيانبلا).هركذ يذلا ليلعتلا

 ؛نامضلا هيلعف ءاعجطضم مان اذإ امأ .ادعاق مان اذإ اميف هيدي نيب ةعيدولا عضو اذإ اميف عدوملا ىلع نامضلا

 [*://8 ةيلنبلا] .اععيطضم وأ ادغاق مان هيلع ناسط ل رهسلا قا ناك اذإ انآو عرضا قدناك اذإ انهو لاق

 (ةياهنلا).ةروصلا هذه يف نانمضي امهنأ اهيف ركذ نعي :خلإ ةراتخا اه فاالخع

 [8//41 ةيانبلا] .ظفاحلاب يناثلا يفو «ناكملاب لوألا يف :نيزرحلا دحأب



 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب ١6

 تيناوح كلذ ىف يف لخديو ءزرخلا لتخاف «لوحخدلا يف ةقيقح وأ ةداع كذإلا دوجول

 نذإإلا امتإو ,لاومألا زاروا تسبب اهنأل ؛اليل اهتم قرس اذإ آلا ا < راجتلا

 ررتحه لآل ؛عطق :هدنع هبحاصو ءاعاتم دجسملا نم قرس نمو .راهنلاب صتخي

 فاالخب «ناكملاب ازرحن لاما نكي ملف «لاومألا زارحإل نب ام دجسملا نأل ؛ظفاحلاب

 ناكف «زارحالل يب هنأل ؛عطقي ال ثيح هلوخد يف سانلل نذأ يذلا تيبلاو «مامحلا

 ؛هفاضأ نمم قرس اذإ فيضلا ىلع ٌعِطق الو .ظفاحلاب ٌرارحإلا ربتعُي الف :ازوح ناكملا

 ءرادلا لهأ ةلزبمب هنألو هلوحد يف وكام هئوكلا «هقح ف اورج 3 تيبلا نأل

 نآل ؛عطقي مل :رادلا نم اهحرخي ملف .ةقرس قرض نمو .ةقرس ل ةنايبح هلع نوكيف

 اهبحاص دي يف اهيف امو رادلا نألو ءاهنم جارخإلا نم دبالف ءدحاو زرح اهلكرادلا

 ١ امره ندا اهيف راد تناك نإف .ذخألا مدع 2 نكمل 5
 راد ةهشلاو

 حتفي رحاتلا نأ كلذو ١/[ 61/85 ةيانعلا) .هل وحد يف سانلل 3قأ تب 5 وأ :هلوق يف ىلا :كلذ ِق لخديو

 حرص هبو ؛عطقي مل ابوث مهنم لجر قرس اذإف ؛هنم نورتشي هيلع لوخدلاب سانلل نذأيو قوسلا يف هتوناح باب

 (ةيانبلا) .خإ عطقي الو :هلوق نم ءانثتسا اذهو :الإ .ناكد توناح عمج :تيناوح (ةيانبلا)."يفاكلا" ف مكاحلا

 ١[ 517/5 ةيافكلا] .ءارحصلاك ظفاحلاب ازرحم ناكف :لاومألا زارحإل

 تيبلا لهأ نم دحاو هنأك راص تعي :رادلا لهأ ةلزنمب .لوحدلاب نذإلل عطقي الف :ازرح ناكملا

 | 8/1 ةيانبلا | . نئاخلا ىلع عصق الو عةقرس ال ةنايحخ فيضلا لعف نوكيف ؛هوفاضأو هومركأ ثيح

 ةقرسلا تناك اذإ :« دمحم لوق هنمو ءازاحجم ةقرس قورسملا ءيشلا يمسو ءالام يأ :ةقرس قرس نمو

 ةرجحلا| ةروصقملاو ؛ةروصقم عمج وهو تويبلاو تارجحلا يأ :ريصاقم اهيف ١[ اه ةراريلا] .اقتحضم

 [ 49/5 ةيانبلا] .ةفوكلا لهأ ناسلب
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 بقت اذإو .انيب امل ؛ءطق :اهنم قرسف «ةروصقم ىلع ريصاقملا لهأ نم ناسنإ راغأ نإو

 لوألا نأل ؛امهيلع عطق الف :تيبلا جرا َرخآ هلوانو «لاملا ذحنأو لحخدف «تيبلا ّصللا

 هنم دجوي مل يناثلاو 0 لاما ىلع ةربتعم ٍدي ضارتعال ؛جارحخإلا هنم دجوي مل
 لخادلا جرخأ نإ :هيللل فسوي يبأ نعو .دحاو لك نم ةقرسلا متي ملف «زرحلا كته

 دي نم اهلوانتف .هدي جراخل ا لخدأ نإو ءلخادلا ىلع عطقلاف با اهوانو هدي

 نإو .ىلاعت هللا ءاش نإ ءاذه دعب تأت ةلأسم ىلع ءانب يهو «عطقلا امهيلعف ؛لخادلا

 ريغ َءاقلإلا نأل ؛عطقي ال :هكلل رفز لاقو .عطق :هذخأف جرحخو «قيرطلا يف هاقلأ

 .هريغ هذخأ ول امك ةّكّسلا نم ذخألا اذكو ذخأي لو جرخ ول امك ؛عطقلل بجوم

 ةلمهملا نيعلاب ٍنيعي ناعأ نإو وهف :ءكلد دمحم ظفل امأو ءيرمنضلاو يناولحلا ةمئألا سمه ظفل :راغأ نإو
 نإو :يكاكلا لاقو .ةيفح نوكت ةقرسلاو ةرباكملاو ؛رهجلا ىلع لدت ةراغإلا نأل ؛هجوألا وهو «نونلاو

 راغأ ظفل :يرارتألا لاقو ؛"برغملا" يف اذك ع رسأ اذإ بلعثلاو سرفلا راغأ :لاقي ؛ةعرس ذأ يأ راغ

 سانلا رئاس نيع نع ةيفخلا دوجول عطقي هنإف «لاملا جرخيو ءارهج ليللاب ةرباكم صللا لخدي نأب هجو هل
 نيع قراسي هنأل ؛هب قراسلا يمس كلذلف «ةليحو ةيفح يف لام ذحأ ةقرسلا نأل ؛هيف ام هيف :تلق .خلإ
 [45/9 ةيانبلا] .ةردابمو ةرباكم ةرهاجملا ف ذحأ ةراغإلاو هنم قورسملا

 [49/9 ةيانبلا] لإ ةروصقم لك نأل :هلوق ىلإ هب راشأ :انيب امل (ةياهنلا).راغأ :هلوقل ريسفت :اهنم قرسف

 .يناثلا دي يهو :ةربتعم دي .ذحأو بقن يذلا يأ :لوألا نأل (ةيانبلا».يرودقلا ظفل انه ىلإ :امهيلع عطق الف

 ةينبم هيف ديلا لاخدإو «تيبلا بقن ةلأسم يأ :خل ! ءانب يهو .تيبلا جراخ لوانت يذلا يأ :هجورخ لبق

 دنع لاملا لخادلا عضو ولو :خلإ هاقلأ نإو (ةيانبلا).قيرطلا يف هئاقلإ ةلأسم يهو ءاذه دعب تأت ةلأسم ىلع

 .ًاقافتا هيف عطقي ال هنإف :ذخأي ملو .عطقي ال هنأ حيحصلاو . دمحم هركذي مل .هذأو جرح مث ؛بقنلا

 5٠/8[ ةيانبلا] .«لليرفز دنع عطقي ال ثيح ةكسلا نم لاملا قراس ذحأ يأ :ةكسلا نم
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 يستاصب لال خرفتيا وأ ياخ يم جور رت ذعتل ؛قاّرسلا اهداتعي ةليح يمرلا نأ :انلو

 لو جرخ اذإف ءًادحاو ًالعف لكلا ريتعاف ؛ةربعم دي هيلع ضرنعت ملو ءرارفلل وأ عرادلا

 ذل ؟سيرعأو ةقاسف رامخ ىلع لخ نإ كلذك و ع .قراس ال عْيضم وهف «هذجأي

 اعيمج اوُعِطق :ذحعألا مهّضعب ىلوتف ةغامج رب زعوا اذإو «هقوسل ةهيلإ فاضم اهّرَس

 لوقا رهو دعو لفك عطقي نأ :سايقلاو ءناسحتسا اذه :ههللي فيعضلا دبعلا لاق

 عاتملا ضعبلا لمحي نأ مهني اميف داتعملا نأل اذهو ؛ىربكلا ةقرسلا يف امك «ةنواعملل
 ةاعيسلا بقل نمو .لحلا باب ليس 5 ىّدأ عطقلا عنتما ولف .عفدلل نوقابلارمشتيو

 دي ضارتعا مدعل ؛ املك عقلا لرت مل .نيرظلا ىلإ. ىف مرلاب مث :ذخألاب هيلع تبثت هدي نأ :هلصاحو :خل! انلو

 ١[ 448/8 ةيانعلا] .عطقلا بجو يناثلا ذخألاب كلذ ررقت دقو ءامكح هدي تيقب اذإو هدي ىلع قرخأ

 ديلا طوقس بحجوأف «ةربتعم دي هيلع ضرتعا كانه نإف هريغ هذحأ ول امك :هلوق نع باوج :هيلع ضرتعت و

 (ةيانعلا) .ذحنأي مو جرخ ول امك :هلوق نع باوج :اذإف (ةيافكلا).انه ةيمكحلا هدي طقست ل و ءقراسلل ةيمكحلا

 اذإ مهنأل ؛مهعيمج لوخد يف ةلأسملا عضو امنإ [(31/4 ةيانبلا)يرودقلا ظفل اذهو] :خلإ زرحلا لخد اذإو

 ىلع عطقلاف هريغ لخدي مل و «عاتملا جرخأو ؛تيبلا مهنم دحاو لحد نكل «؛ةقرسلا لعف ىلع اوقفتاو اوكرتشا

 ١[ 45/5 ةيانعلا] .ريزعتلا مهيلعف فرعي مل نإو هنيعب فرع نإ عاتملا جرخأو «تيبلا لحد نم

 رشاب اذإ قيرطلا عطق يهو :ىربكلا ةقرسلا (ةيانبلا).لماحلل اءدر مهفوكل عملا ثيح نم يأ :ىعم
 (ةيانبلا).انه اذكف ةلاد مفوكل ؛مهعيمج ىلع قيرطلا عصق دح بجي فوقو نوقابلاو لاملا ذحأو عطقلا

 لماحلا ناك نإ اذه :اولاق :دحلا باب (ةيانبلا).هريغ وأ تيبلا بحاص نم مه ضرعتي نم عفد يأ :عفدلل

 ءاغلاب لماحلا ناك نإو .عامجإلاب مهيلع عطق ال انونحبوأ ءايبص ناك اذإ امأ دارفنالا دنع عطقلا لهأ نم

 لعف يف ةهبشلا نكمتل اك دمحمو ةفينح يبأ دنع اضيأ مهيلع عطقلا بحي مل «نونحجم وأ ؛يبص مهيف نكلو
 نونحماو يبصلا ريغو «لماحلا ىلع عطقلا بجي :هكني فسوي يبأ دنعو ؛نيقابلا ىلع بجي الف ءمهنم دحاو
 [ 37/5 ةيانبلا] ."ةريغشلا" قف: اذك
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 ؛عطقي هنأ :"ءالمإلا" يف كل فسوي ل نعو «عطقي مل :اًئيش ذحأو «هيف هّدي لخدأو
 هذي لخدأ اذإ امك هيف لوخدلا طرتشي الف ؛دوصقملا وهو 2 ما للملا ج رحخأ هنأل

 ازرحت ؛لامكلا هيف طرتنشي : د زرحلا كنه نأ :انلو .يفيرطغلا ج رخأف يفريصلا قودنص يف

 فال «داتعملا وه لوحدلاو «هرابتعا نكمأ دقو نس لق دعلا ةهبش نع

 ضعبلا لمح نم مدقت ام فالخعو ؛لوخدلا نود ديلا ٌلاحدإ هيف نّكمملا نأل ؛قودنصلا
 يف هدي لحدأ نإو .عطقي مل :مكلا نم ةجراخ َةرص َّرَط نإو .داتعلا وه كلذ نأل ؛ٌعاتملا
 ,رهاظلا نم ذحألا ققحتي تي ٌرطلابف ؛جراخخ نم طابرلا ل لوألا هجولا يف نأل ؛عطقي :مكلا

 ءزرحلا نم ذخألا ققحتي رطلابف ؛لخغاد نم طابرلا يناثلا يفو ءزرحلا كته دحوي الف

 ؛باوجلا سكعني ءنيهجولا يف ذخألا مث طابرلا َلَح ٌرَطلا ناكم ناك ولو مكلا وهو
 ؛ديشرلا مايأ ناسارحخ ريمأ يدنكلا ءاطع نب فيرطغ ىلإ بوسنم مهرد رسكلاب :يفيرطغلا جرخأف
 امك :هلوق نع باوج :قودنصلا فخاذغع (ةياهنلا).ىراخبب دوقنلا زعأ نم تناك ةيفيرطغلا مهار دلاو

 لامكلا ناك ول :لاقي امع تاوح اضيأ اذهو :مدقت ام فالخبو (ةيانبلا). يئريصلا ٍقودنص يف هدي لخدأ

 نود عاتملا ضعبلا لمح نم مدقت اميف عطقلا بجو امل ؛عطقلا ةهبش نع ازرخت اطرش ؛ررخلا كته يف

 [57/9 ةيانبلا] .لإ فالخبو :هلوقب باحأف ؛مدعلا ةهبش هيف نأل ؛ضعب

 كلي فسوي يبأ دنعو :عطقي مل (ةيانعلا).اهعطقيو 5 يأ نايمهلا رطي يذلا وه :رارطلا :وط نإو

 نأ ىلع ليلد باتكلا يف روكذملا ليصفتلا اذه فو :خلإ هجولا يف نأل (ةياهنلا).اهلك روصلا يف عطقي
 :ةيناثلا ةروصلا ىلع لومحم وه لب ؛همومع ىلع قرح: نمي عطقي رارطلا نأب هقفلا لوصأ يف روكذملا
 [31/4 ةيانبلا] .لحادلاو جراخلا نم يأ :نيهجولا يف (ةيانبلا).اهرطف مكلا يف هدي لحدأ اذإ يهو
 تعقو جراخ نم ناك يذلا طابرلا لح امل هنأل ؛عطقي جراخ نم لح اذإ اميف نعي :باوجلا سكعني
 لح ناك اذإ امأو .عطقلا بجيف ءمكلا يف ديلا لاخدإ ىلإ مهاردلا ذخأ يف جاتحاف ءمكلا يف مهاردلا

 زرحلا كتهي ملف ءمكلا جراخ مهاردلا تيقب لحاد نم طابرلا لح امل هنأل ؛عطقي ال هنإف ؛ءلخاد نم طابرلا

 (ةياهنلا).ائيش جرحخأف هدي لحدأو «تيبلا بقن ريظن وهو



 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب ١

 وأ ,ةفاسملا عطق ليه امنإو 2ةكلمتعي هنأ ؛مكلا وه زرخلا 'انلق .هبحاصب وأ

 سبيل هنأل ؛عطقي م انج وأ ا ريعب راطقلا نم فرس كإو .قلاوجلا هبشاف عةحارتسالا

 نودصقي بكارلاو دئاقلاو قئاسلا نأل اذهو ؛مدعلا ةهبش نكمتتف ءادوصقم زرحم

 اه هد د " 5 ظ | : ١ 5 تا 7 1 6 أ 7 ٍ

 ظفحلل اهعبتي نم لامحألا عم ناك ول ئح ىظفحلا لود ةعتمألا لقنو عةفاسملا عض

 هنأل ؛زرح اذه لثم يف قلاوحلا نأل ؛عطق :هنم ذحأو ؛لّمحلا قش نإو .عطقي :اولاق
 5 5 مسف . / 8 5 7 ١ 4 اع نا :١ 3 و

 قرس لإو .عطصقيف ؛زرحلا نم ذخألا كلجج وف ءمكلاك اهتلايص هيف ةعتمألا عضوب دصقي

 يف قلاوحلا ناك اذإ :هانعم ءعطق :هيلع مئان وأ .هظفحي هبحاصو .عاتم هيف اَقلاَوح

 ؛هظفحل ادصرتم هنوكل ؛هبحاصب ازرحم نوكي يح «هوحنو قيرطلاك زرحب سيل وه عضوم

 [5 5/9 ةيانبلا] .مكلا لحاد اهرط ةروص يف :هبحاصب وأ (ةيانبلا).مكلا جراخ اهرط ةروص يف :مكلاب امإ
 ذإ ؛تيبلاك لاملا دنع هسفن مايق ال ؛لاملا ظفح ف مكلا ىلع دمتعي لاملا بحاص نأل يأ :هدمتعي هنأل

 «لاملا ظفح سيل لاملا ديع هدوحجو نم مكلا بحاص دصقو ؛بحاصلا كود تسلاب زر هنإف «لاملا هب زرع" الإ

 ,يشملا ةلاح يف ناك نإف ءاهريغ يف وأ ءيشملا ةلاح ف وه نوكي نأ امإ :نيرمألا دحأ نم ولخي ال لب
 دوصقملاو ءطقف ةحارتسالا هدوصقمف « يشملا ةلاح ريغ ُِق ناك نإو 6لاملا ظفح ال «ةفاسملا عطق هدوصقمف

 نأل ؛عطقي اهنم مهاردلا ذخأف «لبإ ىلع يذلا قلاوحلا قش نم نأ ىلإ ىرت الأ «بابلا اذه ف ربتعملا وه

 وأ ؛قئاسلا نأل ؛عطقي ال لبإلا ىلع قلاوجلاو «هيف امه قلاوحلا قرس نمو ءازرح اهيلع دمتعا قلاوحلا بحاص

 1 : 3 5 9 5 1 7 5 ا ا 2 3 5 . ءا < |

 (ةياهنلا).زرحل ادوصقم قلاوحلا رصي ملف ظفحلا ا «قوسلاو ةفاسملا عطق هلعفب دصقي امنإ دئاقلا

 [5 4/9 ةيانبلا] .قدارّسلاو قدارّسلاك ميحلا حتفب قلاوحلا هعمجو «دحاولل مسا وهو :ميحلا مضب :قلاوجلا هبشأف

 ئعم يأ :ةانعم .ظفاح هل نكي مل اذإ اميف يأ :اذه لثم .منغلا ىعرمل نم قرس ول اذك و :قرس نإو

 ءزرح ناكم يف ناك ول هنإف :زرحب سيل (ةيائبلا)."ريغصلا عماجلا"لئاسم نم ةلأسملا هنأل ؛هللد دمحم لوق

 .رم ام ىلع بحاصلا زارحإل رابتعا الف
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 اذكو ةداع 078 2 ةيلغ مونلاو ةدنع سولجلاو عداتعملا ظفحل وه ربتعم ا نأ اذهو

 ؛هيلع مئان هبحاصو" :خسنلا ضعب يف ركذو «لبق نم هانرتخا اه ىلع هنم برقب مونل
 .راتخملا لوقلا نم هانمدق ام دك وي اذهو األ القفا ناوكي كييحم وأ

 هتابثإو عطقلا ةيفيك ف لصف
 0 لبق نم ةانولت الل عطقلاف ٍيمَسْحُيو ٍدْلَرلا نم قراسلا نيمي عطقيو :لاق

 أ - لصفَلا اذهو ىطبإلا ىلإ ديلا لوانتي مسالا نأل ةدئرلا نمو 5 هوعسم ب هللاَذيَغ

 يد وال ل رمأ اع يبنلا نأ حص دقو فيك هب نقيتم -غسرلا

 (ةيانبلا)."ريغصلا عماد 'خسن يأ : خسنلا ضعب (ةيانبلا) . اظفاح هعاتم دنع مئانلا دعي هنأ :هلوق وهو :ةانرتخا اه

 وه ىهدنع وأ هتحت عاتملاو امئان وأ ءاظقيتسم ظفاحلا نوكي نأ نيب قرف الو :هلوق ىلإ ةراشإ وهو :راتخملا لوقلا

 (ةيانعلا).هنايب يف لصفلا اذهو «هتيفيك نايب نم دب نكي مل ديلا عطق بوحجو ركذ امل :لصف (ةيافكلا).حيحصلا

 نأل ؛بكنملا نم قراسلا نيمي عطقي :جراوخلا لاقو ءفكلا يف عارذلا فرط لصفم وه حتفلاب :كنزلا نم
 هشطب نأل ؛طقف عباصألا عطق قحتسملا :سانلا ضعب لاقو «طابآلا ىلإ عباصألا سؤر نم ةحراجلل مسا ديلا

 ١[ 57/5 ةيافكلا] .صنلل فلاخم اذه :انلق ءامي قطا نم هنكمت لاوزل هعباصأ عطقيف «عباصألاب ناك

 هلوق نعي :ةانولت امل (ةيانعلا).همد ليسي الثل ةامحم ةديدحب هاوك «قرعلا مسح نم :حتفلاب مسح :مسحيو

 ١[ 537/8 ةيانعلا] .ةيآلا هكاَمُهّيِدْيَأ اوعطقاف ةقراّسلاو ْقراَسلاَوإ» :ىلاعت

 يف فرع دقو «باتكلا ىلع اهب ةدايزلا تزاج ةروهشم ىهو "امهناعأ اوعلظقاق" : هللا دبع ةءارقب

 (ةياهنلا).نقيتملاب ذحوي امنإ تابوقعلا يفو (ةيانعلا).لقأ هنوكل :نقيتم غسرلا /١57[ ةيانعلا| .لوصألا
 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع "هننس" ْ طق رادلا هاور ام :اهنم [7370/4 ةيارلا بصن] .ثيداحأ هيف *
 هب أف ءاهذحأف ءقراس ءاجف .هسأر تحت هبايث دجسملا يف امئان فلخ نب ةيمأ نب ناوفص ناك :لاق هدج

 لاقف يبو يف برعلا نم لحر عطقي أ !هللا لوسر اي :ناوفض لاقف دي يبلا هب رمأف ءقراسلا رقأف دع يبا
 لصو اذإف «ىلاولا ىلإ لصي ملام اوعفشا 2 هللا لوسر لاق مث هب ءيحب نأ لبق اذه ناك الفأ 565 هللا لوسر

 [هريغو تايدلاو دودحلا باتك 1١7-17 65/] .لصفملا نم هعطقب رمأ مث «هنع هللا افع الف ءافعف يلاولا ىلإ
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 رحاز ٌدحلاو ٍفلتلا ىلإ يضفي ْمّسْحُي مل ول هنألو ”؛"ءومسحاو ةوعطقاق' :ككاع هلوقل

 يف دلو عطقي م .نلاث قرس نإف «ىرسيلا هلجر تعطق :ايناث قارس نإف .فلتم ال

 لاقو .دكج عراشلل هك .ءاضيأ ةةقيو هايج اديهو ءبيفوقي ققحح ندا

 296 دلوقل سبل هلجر عطق :ةعبارلا يفو «ىرسيلا هدي عطقت ثلاثلا يف :هكلي يعفاشلا

 وه امك ارسفم ىوريو ”."هوعطقاف داع نإف «هوعطقاف داع نإف ؛هوعطقاف قرس نم"

 .دحلا عرش ىلإ ىعدأ نوكتف ءاهقوف لب «ةيانج اهفوك يف ىلوألا لثم ةثلاثلا نألو هبهذم
 ءاكب لكأي ادي هل َعَدأ ال نأ ىلاعت هللا نم يبحتسأل نإ :هيف هذ يلع لوق :انلو

 ءاعامجإ دقعناف مهَّجَحف .:+ ةباحصلا ةيقب جاح اذهيو ؛اهيلع ىشع ًالخرو ءام يجنتسيو

 ,دوجولا ٌردان هنألو ءرجاز حلاو ,ةعفنملا سنج تيوفت نم هيف امل ؛ينعم كالهإ هنألو

 (ةيانبلا) . كالهشلا نع ايقون ؛ضرملا ةدش دنعو .؛ديدشلا دربلاو ءديدشلا رخلا يف عطقي ال هنأ ىرتالا :فلتم ال

 عطقي ةضفارلاو روثوبأ لاقو ؛ءكلذك هذ رمع لعفو «ملعلا لهأ رثكأ دنع بعكلا نم :ىرسيلا هلجر

 اميس رهظي وأ ءبوتي تح :عفانلا بحاص لاقو :بوتي ىتح (ةيانبلا).كارشلا دقعم نم مدقلا فصن نم
 رهاوظلا باحصأ ضعب دنعو ؛هدنع سبحي ةسماخلا يف مث :خلإ ةعبارلا يفو [53/4 ةيانبلا] .حلاص لجر

 ؛ىميلا هدي عطقت :ىلوألا ةرملا يف لاق 725 يبا نأ ةريره يأ ثيدح يف وه :ارسفم ىوريو (ةياهنلا) .لتقي

 ١[ 5 4/8 ةيانعلا] .ئميلا لجرلا :ةعبارلا فو ءىرسيلا ديلا :ةثلاثلا قو ءىرسيلا لجرلا :ةيناثلا فو

 :لاقي ؛ةجحلا يف مهبلغ يأ :مهجحف (ةيانبلا».رجازلا مدقت دعب األ ؛ىلوألا قوف لب يأ :اهقوف لب
 ١[ هد/ه ةيانعلا | .امك هبلغف ؛ةجخلا يف هرظان يأ هجحف هجاح

 نمحرلا دبع نب دمحم نع ةفيصح نب ديزي نع يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع نع "كردتسملا" يف مكاحلا هجرحأ *

 هللا لوسر اي ىلب :قراسلا لاقف ءقرس هلاخخأ ام :تِؤءلاقف «ةلهش قرس قراسب قأ دلي يببلا نأ ةريره يبأ نع نابوث نبا

 هللا ىلإ تبت :لاقف هللا ىلإ بت :لاقف هدب نأ مث مسح مث عطقف هب ئوتلا مث ؛هومسحا مث هوعطقاف هب اوبهذإ :لاقف

 [دودحلا باتك «*1/4] .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو .كيلع هللا بات :لاقف
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 هقحل انيق نكمأ ام قوتسيف «دبعلا و هنأل ؛صاصقلا فال «بلغي اميف رحجزلاو

 لشأ قراسلا ناك اذإو .ةسايسلا ىلع هلمحن وأ ك2 يواحطلا هيف نعط ثيدحلاو

 ةعفنملا سنج تيوفت هيف نأل ؛عطقي مل :ئميلا لحرلا َعوطقم وأ َعطقأ وأ ءىرسبلا ديلا

 همايإ ناك نإ اذكو .انلق امل ؛ءالش ئميلا هلجر تناك اذإ اذكو يشم وأ ءاشطب

 .ماميإلاب شطبلا َماَوَق نأل ؛مامبإلا ىوس اهنم ناعبصألا وأ ئالش وأ ؛ةعوطقم ىرسيلا

 ةلزنم نالزني امهنأل ؛نيعبصألا توف فالخب «ءشطبلا يف ارهاظ اللخ بجوي ال

 ءاهقرس ةقرس يف اذه َنيمب عطقا :دادحلل مكاحلا لاق اذإو :لاق .شطبلا ناصقن يف ماكإلا

 نم متركذ ام عيمجو «عامجإلاب هنم صتقا ءفارطأ ةعبرأ لجر عطق ول :هريدقت ءلاوس باوج :صاصقلا فالخب
 (ةيانعلا).صنلاب ةلثامملا هيف ىعاري دبعلا قحو «دبعلا قتح صاصقلا نأ :باوجلا ريرقتو ءدوجوم كانه تاروظحملا

 ملف ءاذه انعبتت :لاقف :يواحطلا هيف نعط (ةيانعلا).هذه هاوعد ىلع اليلد للم يعفاشلا هاور يذلا :ثيدحلاو

 قيرطب باوح اذهو :هلمحن وأ (ةيانبلا».تاقثلا نم هريغو ًاضيأ يئاسنلا هيف نعطو ءالصأ اهنم ءيشل دخن
 ١[ 55/8 ةيانعلا] .ةسماخلا ةرملا يف لتقلاب رمألا نم ثيدحلا كلذ يف درو ام ليلدب :ةسايسلا ىلع (ةيانبلا).ميلستلا

 [<7/8 ةيائبلا] .ةعوطقم ىرسيلا هدي تناك نإ :اشطب

 ةعوطقم ىرسيلا هماهإ ناك نإ كل ذكو :هلوقل ليلعت :نأل (ةيانبلا).كلذك ئميلا هلحر تناك نإ :ايشم وأ

 نيب قرف هرخآ ىلإ ةدحاو عبصأ تناك نإف :ةعيرشلا جات لاقو :خل! تناك نإف [75/8-77 ةيانبلا] .ءالش وأ

 نع هقتعأف «نيعبصألا وأ ماهيإلا وأ نيلجرلا وأ نيديلا ىدحإ عوطقم ناك اذإ دبعلا نإف «ةرافكلا نيبو اذه

 امأ ؛عطقلا ءردل ًالايتحا ؛هجو لك نم كالهإلا ماقم ميقأف ؛هجو نم كالهإ مامبإلا عطق نأل ؛هئرجي ةرافكلا
 ميقي يذلا يأ :دادحلل (ةيانبلا).هجو لك نم كالهإلا ماقم هجو نم كالهإلا ماقي الف ءاهيف لاتحي الف ةرافكلا

 هنأل :هلوقب ديق :اذه نيم [71/9 ةيانبلا] ."برغملا" يف اذك دلحلا ميقي يذلا دالحلاك هنم لاعف .دحلا

 .قافتإلاب هيلع نامض ال هراسي دادحلا عطقف ءاذه دي عطقا :لاق ول
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 هياع عىش ال : الاق و .هللر ةفينح يبأ دنع هيلع ءىش الف ءأط وأ ؛ ادمع هّراسي عطقف

 «سايقلا وهو ءاضيأ أظفللا ىف نمضي :هكللو رفز لاقو «هذمعلا قف دمضيو ءأطخلا ف

 لعجي ال راسيلاو نيميلا ةفرعم يف أطخلا امأ .داهتجالا يف اطخلا وه 5 دارملاو

 ريغ دايغلا قدس قف الطفو «ةنيريصعم ادي عطق هنأ هل .ًاضيأ ارذع لعجي :ليقو ءاوفع

 .نيميلا نييعت صنلا يف سيل ذإ ؛هداهتجا يف أطحأ هنإ :انلق همنا عرش

 ؛ليوأت الو .قح ريغب ًاموصعم افرط عطق هنأ :امهو .عوضوم داهتجالا يف أطخلاو
 صاصقلا بجي نأ يغبني ناكو :تادهتجما ف ناك نإو 'ىفعي الف ءملظلا دمعت هنأل

 .هنم ريخ وه ام هسنج نم فلخأو فلتأ هنأ :هل ةفينح يبألو .ةهبشلل عنتما هنأ الإ

 ديق نع قلطما بانكلا نأ مغز قبيح كاَمهيَدُي اوُعظقاَفظ:ىلاعت. ةلوق يف ئعي :داهتجالا يف أطخلا

 دحأ لك نأل ؛راهتشا عضوم اذهو ءرذعب سيل راهتشالا عضوم يف لهجلا نأل :اوفع لعجي ال [717/5 ةيانبلا] .نيميلا

 (ةيانبلا). "يفاكلا" يف اذك يعرش ليلد ىلع هرمأ ىب هنأل :لعب# ليقو 5//١51[ ةيافكلا] .راسيلاو نيميلا نيي زيعب

 .هكاَمُهَيدُيَأ | مطقاف# :ىلاعت هلوق وهو :صنلا يف سيل .أطخلا لتق يف ةيدلا بوجو ليلدب :اهنمضيف

 راسيلا عطق قح نوكيل ؛دحأ راسي عطقي مل اضيأ وهو ؛ةقرسلا يف نيميلا يف قحلا نأ :هليلد :قح ريغب

 ناك اذإ أطحأ اذإ اميف رذعي ال دهتجملا نأل :تادهتجما يف (ةيانبلا).ئطخي مل ثيح :ليوأت الو (ةيانعلا).اصاصق

 .؟صاضقلا بجي ال ملف *لاّشي الل عفد : يغبني ناكو (ةيانعلا) .ادماع ةيمستلا ك ورتم ل مكحلاك ارهاظ ليلدلا

 يف ةهبش راصف ءاعيمج نيديلا لوانت بجوي هرهاظ نإف :اَمُمَيِدُيَأ اوعطقاف# :ىلاعت هلوق وهو :ةهبشلل

 [517١/ه ةيانعلا] .لاملا نامض فالخب «ةهبشلاب تبني ال ضاصقلا ذإ ؛صاصقلا قح

 هنكل .ليوأات الو ؛ ىح ريعب ام وصعم افرط عطق هنأ انملس بج ىوملاب لوقلا :هريرغت : يقل ةقينح يألو

 هلجر عطق ول :ليق نإف «نيميلا وهو :هنم ريخ وه ام ١[ ةان/ه ةيانعلا] .هتم ريع وه ام هسنج نم فلخأ

 ءانملس نكلو ؛عنميف هيف ةياور ال :انلق اثلق «دكيح عطقي هل تينونلا وشو فلحتأو [فلتأ دقو «نمضي ئميلا

 [53/4 ةيانبلا] . ىقابلا سنج نم سيل فلاتلاف
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 هعطق ول اذه ىلعو ,عجر مث «هتميق لثك.هلام عيبب هريغ ىلع دهش نمك افالتإ ّدَعُي الف

 هذه :لاقو هةراسي قراسلا ج رخأ ولو .حيحصلا وه اع نمصي ال دادحلا ع

 -قراسلا يأ- هيلع ةدنع دمعلا ِق م هرمأب هعطق هنأل ؛قافتالاب نمصي اي يع

 ظ نمضي يا 00 هراسي عطق ىلعو ؛ةقيرطلا هذه ىلع كلذك أطخلا فو ءادح عقي مل هنأل ؛لاملا نامض

 بلاطيف «هنم قورسملا رضحي نأ الإ قراسلا عطقي الو .نمضي ال داهتجالا ةقي

 ءاندنع رارقإلاو ةداهشلا نيب قرف الو ءاهروهظل طرش ةموصنخلا نأل ؛ةقرسلاب

 حرش" يف ركذ امع زارتحا :حيحصلا وه .هتميق فلحأو .«فلتأ هنأل ؛نمضي ال هنإف : افالثتإ دعي الف

 ةلصاح ىئميلا ةمالس تناكف «ةقرسلا يف ئميلا هدي عطقي ال ىرسيلا ديلا عوطقم نأل :لاقف "يواحطلا

 فو ءصاصقلا دمعلا يفف ؛ىرسبيلا هدي هريغ عطق ولو ؛ناطلسلا رمأب دادحلا هعطق اذإ هلك اذهو «هببسب

 :قراسلا رمأب هراسي عطق دادحلا نآل يأ :هنأل (ةياهنلا).نيميلا يف هنع غطقلا طقسو ؛ةيدلا أطخلا
 7١/4[ ةيانبلا] .ىلوأ اذهف «عطقلل اقحتسم نوكي نأ ريغ نم هرمأب هريغ دي عطق ول امك نمضي الف
 قراسلا ىلع نامضلا بوجو مدع ةهبش نأل ؛قافتالاب اذه ناك نإو «ركذلاب ةفينحابأ صخ امنإ :ةدنع
 نأ ةقيرط يأ :ةقيرطلا هذه (ةياهنلا).دادحلا ىلع نامضلا بوحجو مدعب لوقي هنأل ؛هبهذم ىلع دري امنإ

 (ةياهنلا).نامضلا طقسي الف ارجو الع عطقلا دوحججو نمض يف نامضلا طوقس نأ ؛ادح عقي 5 عطقلا

 (ةياهنلا).نامضلا طقس دحلا عقوم عقو كلذ نأل ؛نمضي ال :داهتجالا ةقيرط

 نأل ؛كلاملا رضحي نأ الإ :لقي لو :2! رضحي نأ الإ (ةياهنلا».ىليل يبأ نبال ًافالخ :قراسلا عطقي الو
 نكمت ءرضحي مل ول ذإ :اهروهظل 8//١57-١53[ ةيافكلا] .ريعتسملاو عدوتسملا ةموصخب عطقي اندنع قراسلا

 لود يف هل نذأ وأ ؛«قراسلا ةفئاط ىلع وأ «نيملسملا ىلع هفقو وأ :هكلام ةحابإب امإ «ةحابإلا ةهبش هيف

 7١/9[ ةيانبلا] .ةهبشلا هيف نكمتي الف «ةحابإلاب حابي ال :انزلا امأ «ةهبشلا هذه اعفد ؛ةبلاطملا تريتعاف ؛هزرح

 ١55/5[ ةيافكلا] .رارقإلاو ةداهشلا يف ةقرسلاب هتبلاطمو هنم قورسملا روضح طرتشي يأ :قرف الو
 .ةقرسلاب قراسلا رارقإ يأ :رارقإلاو
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 اذك و ؛هتموصخب الإ رهظت ال ريغلا لام ىلع ةيانحلا نأل ؛رارقإلا يف هك يعفاشلل افالخ
 قرفلل ليلد

 عدوتسمللو .دودحلا باب يف ءاضقلا نم ءافيتسالا نأل ؛اندنع عطقلا دنع باغ اذإ
 - تق - 3 اح 3

 ظ ءاضنأ هعطقب نأ ةعيد ولا ان مله وهيل قراسلا ا وعطقي نأ ابرلا بحاصو بصاغلاو

 (عدوتسملاو بصاغلا ةموصخب عطقي ال :ايبح يعفاشلاو رفز لاقو .هنم بوصغملا اذكو

 مم ىلع ضباقلاو عضبتسملاو براضملاو رجأتسملاو ريعتسملا :فالخلا اذه ىلعو

 يف كلاملا ةموصخب مطَقُ و «كلاملا ىوس ةظفاح دي هل نم ل ,نهرملاو ءارشلا

 ؛نيدلا ءاضق دعب نهرلا مايق لاح مرضت عطقي اهإ نقارإا هنأ الا ءءالؤه نم ةقرسلا

 يف لاق :ابرلا بحاصو 7١/8[ ةيانبلا] .ةنيبلاك رارقإلا نأ هدنع حصألاو ؛هلوق يف هجو اذهو :يعفاشلل افالخ

 قرسف «قراس :ءاحف «نيرشعلا ضبقو ءانغرد نيرشعب مهارد ةرشع عاب لجر هب ةارأ هنأ لمت :"طيلا"

 ءارش يرتشملاو ءبوصغملا ةلزنم هدي يف لاملا اذه نأل ؛اندنع هتموصخب قراسلا عطقي ءهنم نيرشعلا

 هنأ امل ءايرلا يدقاع نم رحآلا دقاعلا ركذي ملو :هنم بوصغملاو ةعيدولا بر باتكلا يف ركذ هنأ مث .ادساف

 .هل افالخن «ةبلاطملا مهل زوجي اندنعف :فالخخلا اذه ىلعو (ةياهنلا).هل دبالو كلم هل قبي مل ميلستلاب
 (ةيانبلا) .داضلا رسك باوصلا ناك نإو ء[حبرلا هيطعي نأ ريغ نم ةراجتلل ريغلا لام ذخأ] داضلا حتفب :عضبتسملاو

 مصاخو ؛ءالؤه نم دحأ نم قرس ول نعي :كلاملا ةموصخب (ةيانبلا».يبصلاو بألاو فقولا يلوتمك :نشرملاو
 [7/4 ةيانبلا] .قراسلا دي يف نوهرملا يأ :نهرلا مايق (ةيانبلا).هكلم مايقل ؛عطقي كلاملا

 مايق لاح هتموصخب عطقي امنإ نهارلا نأ الإ اهضعب يفف :هيف "ةيادهلا' خسن فلتحا دقو :نيدلا ءاضق دعب

 القن نوحراشلا هبوصتساو «نيدلا ءاضق دعب نهرلا مايق لاح اهضعب يفو ؛هدعب وأ نيدلا ءاضق لبق نهرلا

 ؛نمترملا نم نهرلا قرس اذإ :"طيحملا' يف لاق ."طيحملا" و "حاضيإلا" ةياورل قفاوم هنألف :القن امأ ءًالقعو

 ؛نيدلا نهارلا ىضق نإو ؛نهرلا ذحخأ ىلع هل ليبس ال هنأل ؛هعطقي نأ نهرلل سيلو .هعطقي نأ نمترمللف
 نم ةموصخب هدي عطقي امنإ قراسلا نألف :الَقَع امأو ."حاضياإلا" يف اذكو .هذحأي نأ هل نأل ؛هعطقي نأ هلف

 ©/١١[ ةيائعلا] .نيدلا ءاضق لبق كلذ نهارلل سيلو «دادرتسالا ةيالو هل
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 ةموصخ ال ذإ ؛هلصأ ىلع هانب هلي ينشق فاو نيب هيما يب ل ين اله

 دادرتسالا قح يف ةموصخلا ةيالو :لوقي هلي رفزو .هدنع دادرتسالا يف ءالؤف
 ةقرسلا نأ :انلو .ةنايصلا تيوفت هيف نأل ؛عطقلا قح يف رهظت الف .ظفحلا ةرورض

 نيلجر ةداهش يهو «ةيعرش ةجحب يضاقلا دنع ترهظ دقو ءاهسفن يف عطقلل ةبجوم

 .عطقلا ىقوتسيف «دادرتسالا ىلإ مهتجاحخ راما ذإ ؛اقلطم ةربتعم ةموصخ بيقع

 ءربتعي ملف «ءافيتسالا رش ةنيبسللا طروقسو مكس داع ةموصخللا نم دوصقملاو
 كلاملا قح يأ

 .نمتّوملا باغو «كلاملا رضح اذإ امك «ضارتعالا ةموهوم ةهبشب ربتعم الو

 زاوج طرش ناكف .[ نهرل || مايق ىل | ىلوألا ةحستلا ىلعو (نيدلا ءاضق ىلإ عجار هنودب يف رولا | :هن ودب

 ءاضقو «هنع هنيد نالطبل ؛هيلع نهارلل ليبس ال كله ول ىح نوهرملا مايق :نيرمأ نهارلا ةموصخب عطقلا

 ام لاملا هدي يف نم دوحج دنع يأ :ءالؤه ةموصخ ال (ةيانعلا).ذئنيح دادرتسالا ةيالو لوصحل نيدلا
 نأل ؛عطقلا قح ف رهظت الف ءاهردقب ردقتي ةرورضلاب تباثلاو :ظفحلا ةرورض (ةياهنلا).كلاملا رضحي م

 ءعطقلا يفوتسا ولف ءقراسلا ىلع نومضم لاملا نأل ؛ةنايصلا تيوفت عطقلا قح يف اهروهظ ف يأ هيف
 [٠5١/ه ةيانعلا| .ةنايصلاو ظفحلاب نورومأم مهو ةنايص ال عييضت هيف نوكيف ءنامضلا طقس

 (ةيانبلا).عطقلا نود دادرتسالا قح يف هدنع ءالؤه ةموصخ نإف :كتيرفز لوق يفنل هلاق :اقلطم 3 ريتعم

 امأ ؛ءالؤه قح ف دوجوم عملا اذهو ءلحملا ىلإ هتداعإل كلاملا ةموصخ رابتعا نأل :خ ! مهتجاحل رابتعالا
 موال ظفحلا لدا :عدوملاو نترملا امأو لحمل اب ءافتنالا ىلإ امهحايتحالف :ريعتسملاو رجأتسملا

 نم نامضلا طقسف «ىلاعت هلل اقح عطقلا قوتسا مامإلا نأ :هريرقتو كل برفز ليلعت نع بارح :ةمصعلا طوقسو

 :لاقي نأ :هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ربتعم الو (ةياهنلا».نامضلل اطقسم عدوملا ريصي الف «هترورض
 قورسملاب قراسلل رقأ رضح ول هنأ لامتحال اذه لبق رم امك «كلاملا ةرضح نودب قراسلا عطقي ال نأ يغبني

 ؛نمتوملا رضحي نأ وهو ءاضيأ ةموهوم ةهبش هيف نإف ؛نمتؤملا باغو :خلإ رضح اذإ امك (ةيانبلا):هلوقب باحأف

 ١51/8[ ةيانعلا] .نمتؤملا روضح طرتشي مل كلذ عمو ؛كلذ قرس يذلا تقولا يف يدنع افيض ناك هنإ :لوقيو
 [1/ 5/9 ةيانبلا] .لادلا حتفب عدوملا وهو :نمتؤملا



 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب ْ ا

 .ةتباث زرحلا لوحد يف نذإلا ةهبش تناك نإو ةياورلا رهاظ يف هتموصخب عطقي هنإف

 غل

 نامضلا هيلع بجي ال نح ةقراسلا قوق موقتم 0 هللا نأل ؛ياثلا قراسلا

 ئرُذ ام دعب وأ ؛لوألا َمَطَقُي نأ ريل نق فرس | ولو دلع صوفا ذإ ؛هتجاحل

 دجوي ملو «عطقلا ةرورض موقتلا طوقس نأل ؛لوألا ةموصخب عطقي :ةهبشم ديل

 :مكاخلا ىلإ عافترالا لبق كلاملا ىلع اهدرف ةقرس قرس نمو .بصاغلاك راصف
 :رهاظلا هجو .ةعفارملا دعب هدر اذإ امب ارابتعا ؛عطقي هنأ هلي فسوي يبأ نعو :عطقي مل

 ةياور 1 رهاظ

 ؛ةعزانملا عطق ةرورض ةجح تلعج امنإ ةنيبلا نأل ؛ةق ةقرسلا روهافل ظرخ ةحرصتملا نإ

 ةبيغ لاح ةعطقي نأ هل سيل كلاملا نأ دمحم نع ةعامس نبا ةياور نع ازارتحا :ةياورلا رهاظ يف

 (ةيانعلا).ةحيحصب تسيل هدي نأل ؛ىرحأ ةياور كلذ هل تسيلو :ةياور يف ١51/5[ ةيانعلا|.عدوملا

 لبق ةيناثلا ةقرسلا نوكي نأ امإ :ولخي الف «قراسلا نم قرس اذإ لاملا نأ :هلضاح :2! يناثلا قرس ولو

 ناك نإو .بصاغلا ةلزنمم لوألا قراسلا نأل ؛لوألا ةموصخب يناثلا عطقي ذئنيحف ؛لوألا قراسلا عطق

 نم قبي مل قراسلا دي نأ :امهدحأ :نيهجوب عطقلل ةبجوم دقعنت مل ةقرسلا يف هادي تعطق دق لوألا

 نأ :امهيناثو .عطقلا يف ربتعت ال هتفص هذه نب ةموسخق «ةعيدو: نامي و وأ ؛ءكلم نم انركذ ىلا يديألا

 قح يف عطقلا دعب 98 لاملا قبي ملو موسع هيلاو تقداص اذإ عطقلا ةهح نم دقعنت امنإ ةقرسلا

 (ةياهنلا)."طيحما"و "رارسألا" و "طوسبملا" يف راشأ هذه ىلإ ؛لوألا قراسلا قح يف الو :كلاملا

 ىلإ هيف جاتحي الف :ىلاعت هللا قح عطقلا نأ عماجي :ارابتعا .هتموصخب هنم قرس نم عطقي هنإف :بصاغلاك

 ضعب يف :"ةياهنلا" يفو :خإ ةنيبلا نأل ١7/1[ ةيانعلا] .ءاوس هدعبو عافترالا لبق ام ناكف ؛ةموصخلا

 اذكو :تلق .حصألا وه :لاقو ءواو الب يخيش ةخسن نكلو :يكاكلا لاقو «ةئيبلا نألو يأ «واولاب خسنلا

 [75/9 ةيانبلا | .ةنيبلا نأل باتكلا ةيش ةيشاح ىلع هطخب بتك مث ؛حصألا وه :لاقو ءواو الب يحخخيش ةخسن
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 ءاهدوصقم لوصحل ةموصخلا ءاهتنال ؛ةعفارملا دعب ام فالخب ,ةموصخلا تععطقنا دقو
 اذإ :هانعم ءعطقي مل :هل تبهوف ,ةقرس يف عطقلاب لجر ىلع يضق اذإو .اريدقت ىقبتف

 ةياور وهو .عطقي :اّ'ح يعفاشلاو رفز لاقو .هايإ كلاما اهعاب اذإ كلذك و «هيلإ . بف م

 هايق نيبتي ل ضراعلا اذهيو ءاروهظو اداقعنا تمت دق ةقرسلا نأل ؛هكللد فسوي يبأ نع

 عوقول ؛بابلا اذه يف ءاضقلا نم ءاضمإلا نأ :انلو .ةهبش الف .ةقرسلا تقو كلملا
 تعا ودحلا باب يعي

 | نع يأ
 .هدنع رهاظ وهو ىلاعت هللا ق قح عطقلاو «راهظإلل ءاضقلا ذإ ؛ءافيتسالاب هنع ءانغتسالا

 اهنودب ةموصخلا عطقو «ةموصخلا عطق ةرورض ةجح ةنيبلاو «ةنيبلاب رهظت ةقرسلا نأ يعي :ّلإ تععطقنا دقو

 طرشف «كلاملا ىلإ درلاب تعطقنا دق ةموصخلاو ؛ةقرسلا روهظل طرش ةموصخلا نأ تبثف ءروصتم ريغ

 ١715| ةيانعلا] .اهروهظ نودب عطق الو اهروهظ عطقنا اهروهظ طرش عطقنا اذإو ؛عطقنا دق ؛ةقرسلا روهظ
 ىلإ لاملا دادرتسا ةموصخلاب دوصقملا نأل :ةموصخلا ءاهتنال .ك4ل فسوي يبأ رابتعا نع باوج :فالخب
 [77/9 ةيانبلا] .لطبي هنأ ال توملا دعب ررقتي حاكنلاك «لطبي هنأ ال هئاهتناب ررقتي ءيشلاو :كلاملا

 هانعم :هلوقب "ريغصلا عماجلا" مالك فنصملا رسف امنإو :ةانعم (ةيانعلا).هايإ هملسو كلاملا هبهوف يأ :هل تبهوف

 هجو ىلع ريغلا لام ذخأب :اداقعنا (ةيانعلا).كلملا تبثت ال ضبقلاو ميلستلاب لصتت مل اذإ ةبهلا نأل ؛تملس اذإ
 طقلاب هيلع ىضق هنأ ضرفلا نأل :اروهظو (ةيانعلا).كلذ يف ةلأسملا عضو ذإ ؛هيف ةهبش ال زرح نم ةيفخلا

 (ةيانعلا) .عيبلا وأ ةبهلا ببسب قراسلل كلملا توبث ٍنيعي :ضراعلا اذهوو (ةيانعلا).اهروهظ دعب الإ كلذ نوكي الو
 نم هل رقعلل انبات ناك ام رهظي رارقإلا نإف ؛قراسلل هنم قورسملا هب رقأ اذإ امع زارتحا اذهو :ةقرسلا تقو

 [8١/ه ةيانعلا] .ةهبش نوكيف «ةقرسلا دوجو تقو قراسلل كلملا توبث هنم مزليف «كلملا
 محجرلاب وأ عطقلاب تيضق وأ تمكح :يضاقلا لوق ةمتت نم دحلا ءافيتسا نأ نعي د :خلإ ءاضمإلا نأ

 ؛ةيلكلاب ةدئافلا نع يرعل بابلا اذه يف ءاضق ءافيتسالا لعجي مل ولف :ةدنع رهاظ 0 ةيانعلا| .دحلاب وأ

 لعج ىلإ ةجاح الف ,بولطملا ىلع بلاطلل قحلا راهظإ ديفي اهيف ءاضقلا نإف «دابعلا قوقح فاالخب «لطاب وهو

 ١[ 4/ه ةيانعلا] .قوقحلا رئاس نود ةمئألا ىلإ دودحلا ءافيتسا ضيوفت هقف اذهو ءءاضقلا ةمتت نم ءاضمإلا
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 ءاضقلا دعب ءافيتسالا لبق :نيعي باصنلا نم اهتميق تصقن اذإ كلذكو :لاق .ءاضقلا

 .نيعلا يف ناصقتنلاب ارابتعا بكنج يعفاشلاو رف رفز لوق وهو .عطقي هنأ :هكلي دمحم نعو

 فولو نان ركل ا ةيااضمألا دع هيايق لم رتكي اطرش ناك ال باسنلا لامك نأ :انلو

 ملك كليو اذإ امك ءايذو ابيع بالا لمكألا ميلع قومضم هيأإ ؛نيعلا يف ناصقتنلا
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 و7 ةقورسملا نيعلا نأ قراسلا ىعدا اذإو .اقرتفاف نومضم ريغ رعسلا ناصقن امأ

 لاقو .ةقرسلاب نادهاشلا دهش ام دعب :ةانعم ةنيب مهي مل نإو «هنع عما طقس

 باب دس ىلإ يدؤيف «قراس هنع زجعُي ال هنأل ؛ىوعدلا درجمر طقسي ال :ءك كلي يعفاشلا

 :لاقامب ربتعم الو ؛لامتحاللا ىوعدلا درجم. ققحتيو «ةئراد ةهبشلا نأ :انلو .دجلا

 يضاقلا ءادتبا تقو طرتشي امك :ءافيتسالا دنع (ةيانبلا).ءاضقلا نم ءاضمإلا ناك اذإ يأ :كلذك ناك

 ثقو ىلإ هدوحو ىعاري ءاضقلا بوجول اطرش نوكي ام نأل اذهو ؛ةبهلاو .عيبلاب كلذ يفتنا دقو ءءاضقلا

 ثداحلا كلملا راص نعي :خ! امك راصو (ةيانعلا).ببسلا لصأب نرتقملاك ءافيتسالا لبق ضرتعملا نأل ؛ءافيتسالا

 [514١/ه© ةيانعلا] .ضقي مل هنأكف ضمب مل امل هنأل ؛ءاضقلا لبق ثداحلا كلملاك ءافيتسالا لبق ءاضقلا دعب

 ؛ةرشعلا نم مهرد كله نأب عي نيعلا يف (ةيانبلا).ءاضقلا دعب ءافيتسالا لبق عي :باصنلا نم

 .ال وأ ؛هلعفي كلذ ناك ءاوس :نيعلا يف (ةيانبلا).ءاضقلا نم ءاضمإلا نأل :هلوق هب دارأ :انركذ امل (ةيانبلا).هكلهتسا وأ

 كلذب هرسف امنإ [يرودقلا مالك نعم يأ] :ةانعم (ةيانبلا).نيعلا ناصقنو رعسلا باصن قرتفا يأ :اقرتفاف
 [179/9 ةيانبلا] .قافتالاب عطقلا طقسي هنإف «ةقرسلاب رارقإلا دعب كلذ لعف اذإ امع ازارتحا
 يهو «دحلل ةئراد كلملا ةهبش يأ :ةهبشلا نأ (ةيانعلا) .كلذ نع قراس زجعي ال ثيح :دحلا باب دس

 هنأ نم يعفاشلا يأ :لاق امت (ةيانبلا) .قدصلا هاوعد لامتحال نأ :لامعحالل .ىئوعدلا درجت ققحتت

 ًاردي ؛عجر اذإ رقملا نإف ءعطقلل طقسم وهف «قراس هنع زجعي ال ناك نإ :لوقن انإف «قراس هنع زجعي ال

 (ةياهنلا).اذه اذكف ,ةهبشلا ثاريإ يف اربتعم كلذ راص مث .عوجرلا نم نكمتيو الإ رقم نم امو دحلا هنع
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 :يلام وه :امهدحأ لاق مث ةقرسب نالجر رقأ اذإو .رارقإلا دعب عوجرلا ةحص ليلدب

 نأل ؛رخآلا قح يف ةهبشلل ثرْوَمو ؛عجارلا قح يف لماع عوجرلا نأل ؛اعطقي م

 ىلع نادهاشلا دهشو ءامهدحأ باغ مث اقرس نإف .ةكرشلا ىلع امهرارقإب تبثت ةقرسلا

 :الوأ لوقي ناكو ءامهوق وهو ءرحآلا كلم ةفينح يبأ لوق يف رححآلا عطق :امهتقرس
 توب عنمت ةبيغلا نأ :رخآلا هلوق هجو .ةهبشلا يعدي امرر رضح ول هنأل ؛عطقي ال

 مهوت ربتعي الو ؛ةهبشلا ثروي ال ٌمودعملاو ءامودعم ىقبيف ؛بئاغلا ىلع ةقرسلا
 يسوم وبس

 مهارد ةرشع ةقرسب هيلع روجحملا دبعلا رقأ اذإو .رم ام ىلع ةهبشلا ثودح

 لاقو .هلطي ةفينح يبأ دنع سم لم هن ورمل ل يا أو علي قي :اهنيعب

 وهو ؛ىلوملل ةرشعلاو «عطقي ال :هللس دمحم لاقو «لوملل ةرشعلاو عطقي :ءكللي فسويوبأ

 هدي تعطق كلهتسم لام ةقرسب رقأ ولو .ىلوملا هبذك اذإ :اذه ىنعمو ,دكثنم رفز لوق

 نأ مزلي الو ,فرع امل ةلماك ةجح ةنيبلاو ؛ةرصاق ةجح هرارقا نأل ؛رظن هيفو «ةقرسلاب يأ :رارقإلا دعب

 ىلإ ةبسنلاب روصقلاو لامكلا نأ :باوجلاو .ةلماكلا يف اهل اثروم ةرصاقلا ةجحلا يف ةهبشلا ثروم نوكي
 8٠١/9 ةيانبلا] .ءاوس امهف رقملا ىلإ ةبسنلاب امأو هيف انمالك سيلو ؛همدعو ريغلا ىلإ يدعتلا
 انعطق ولف [دحلل ةئراد يهو] :ةهبشلا يعدي (ةيانعلا».عوجرلا ةحص ىلع هانبم :2! نالجر رقأ

 (ةياهنلا).هيفوتسي نأ رضاحلل نوكي ال بئاغو رضاح نيب كرتشم صاصقك ةهبشلا نم هانعطق رضاحلا
 ةهبشلا نأل [لوألا هلوق نع باوج] :خل ! ربتعي الو (ةيانبلا).زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا نأل :خلإ عنمت ةبيغلا
 اوعمجأ مهإف ؛نيديقلا نيذمي ديق امنإ :خ2! دبعلا رقأ اذإو [7١/ه ةيانعلا] .ةموهوملا نود ةدوجوملا ةققحملا يه

 ؛عطقي اهنيع ريغب مهارد ةرشع ةقرسب رقأ ول هنأ ىلع اوعمجأ كلذكو ؛عطقي هل انوذأم ادبع ناك ول هنأ ىلع

 :هللم دمحم لوق نعم يأ :اذه ىنعمو ."ريغصلا عماجلا"يف مالسإلا ردص هركذ اذك ءاروجحم ناك نإو
 [831/8 ةيانبلا] .دبعلا عطقي الو هل ةرشعلاف ؛يلام لاملا :لاق نأب ؛ىلوملا هبذك اذإ ىلوملل ةرشعلاو
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 اهلك هوجولا يف عطقي ال :ك كلم رفز لاقو ,نيهجولا يف عطقي هل انوذأم دبعلا ناك ولو

 ىلع دري هنأل ؛حصي ال صاصقلاو دودحلاب هسفن ىلع دبعلا رارقإ نأ هدنع لصألا نأل

 كيلا نأ الإ لوبقم ريغ ريغلا ىلع رارقإلاو «ىلوملا ل كلذ ل ,هفرطو هسفن

 هيلع روجحملاو ؛هتهج نم هيلع اطلسم هنوكل ؛هب هرارقإ ةحصل لاملاو ,نامضلاب ذحاؤي
 كلهتسملا يف ئعي

 للود را يمد كإ كي نسر دع :لوقن نحنو ءاضيأ لاملاب ٌةرارقإ حصي ال

 نم هيلع لمتشي امل ؛رارقإلا اذه يف ةمهق ال هنألو «لام هنأ ثيح نم حصيف «ةيلامل

 ؛لطاب لاملاب هرارقإ نأ :هيلع روجحما ين هني دمحم .ريغلا ىلع لوبقم هلثمو ءرارضإلا
 لام فرس يدل ىلع عطق الو ولا لأم لاف ببن الا معصب لال اذهو

 يف لطب يللا عامي زله اا هادا... اواو باجي

 ا عطقلا قح 5 حصن (حيحص هدي يف يذلا لاملاب هرارقإ نأ ؛ن وذأملا فالخي «عبتلا

 اروجحم ناك اذإ اميف يأ :اهلك هوجولا (ةيانعلا).اكلهتسم وأ هنيعب امئاق لاملا ناك اذإ اميف يأ :نيهجولا يف
 ريغلا لتقب رقأ اذإ اميف :هسفن ىلع دري (ةيانعلا).اكلهتسم وأ هنيعب امئاق لاملا ناك اذإ اميف ءهل انوذأم وأ هيلع

 (ةياهنلا).امئاق ناك اذإ اميف يأ :ةرارقإ ةحصل (ةياهنلا).الطاب هرارقإ ناك «ناسنالا ةبقرب

 (ةياهنلا).ةيلاملا ىلإ هرارقإ ةحص ىدعت يمدآ هنأ ةرورضل هسفن ىلع هرارقإ حص امل ئعي :خلإ ىدعتي مث

 رارقإ نالطب لحجألو يأ :اذهنو (ةيانبلا).ريغلا ىلإو رقملا ىلإ ايراس هيف رارقإلا ررض ناك ام لثمو يأ :هلثمو

 قح يف هرارقإ حصي مل اذإف ةقرسلاب هرارقإ حصي مل اذكو ءبصغلاب رارقإلا هنم حصي ال لاملاب هيلع روجحملا

 (ةيانبلا) .عطقلا نود هن لامل بلطأ :لوقي نأ لذ :عطقلا نودب [م/9 ةيانبلا| .ىلوملل لاملا ىقبيف ةيلاملا

 (ةيانعلا).عطقي الو لاملا نمضي هنإف ءعجر مث «ةقرسلاب رقأ وأ ءناترماو لجر دهش اذإ امك :هنود :لاملا :تءبشيو

 35 ا ' ١ 5 ِ اا 5 1 ا ا 1-1 .

 .هدنع لصأ لاملا نأ ىلع ءانب : حصيف ١ ا ةيانعلا | .لاملا نود عطقلا بلظأ :لاق نأب :هسذدع لآ َر



 الفاف 1 عطقي ال امو هيف عطقب ام باب

 فترك ام ىلع حضي عسا لاخ رو يقل :نيفيشبا رقأ هنأ :هكلر فس وي يبألو

 لاق اذإ امك .هنودب قحتسي عطقلاو هيف هقح ُْق حصي الف هو يلع وهو «لاملابو

 ءرقملا ُدي ْمْطَقُي ءيبوث وه :لوقي ديزو ءورمع نم هتقرس ديز دي يف يذلا بوثلا :رحلا
 لا ا ع

 رارقإلا نأ هي ةفينح يبألو .ديز نم لخؤي ال تيح «بوثلا نيبعت ف قدصي ال ناك نإو

 لاقلاو :ياقبلا ةلانع يتالي رارقإلا نأل ؛هيلع ءانب لاملاب حصيف ءانيب امل ؛هنم حص دق عطقلاب

 دعب عطقلا ىفوتسيو «هرابتعاب لاما ةمصع طقست ىقتح عطقلل عبات ءاقبلا ةلاح يف
 بحي ال ام امأ ع دوملا نم ةقرسلاب بحي امنإ عطقلا نأل ؛رحلا ةلأاسم فالخب .هكالهتسا

 .عناملا لاوزل اهلك لوصففلا ين عطقي ىلوملا هقدص ولو ءاقرتفاف ىلوملا لام دبعلا ةق

 [/4/4 ةيانبلا] .عطقلا قح يف هرارقإ حصيف :هلوق ىلإ هب راشأ :هانركذ ام ..كلي دمحم بهذم قيقحت يف :حصيف

 دحأ نأل ؛لاملا نودب يأ :هنودب قحتسي (ةيانعلا).لاملا يف ىلوملا قح يق دبعلا رارقإ حصي الف يأ :هيف هقح

 نخنو :هلوق ىلإ ةراشإ :انيب امل .ورمع ىلغ بوقلا دري الو :ذخخؤي ال (ةيانعلا).رخآلا نع لضفني نيمكحلا

 رارقإلا نأل :لإ رارقإلا نأل .هدنع لصأ عطقلا نأل :هيلع (ةيانعلا).يمدآ هنإ ثيح نم هرارقإ حصي :لوقن

 ١5[ 4/8 ةيافكلا| .هنم رابخإلا روصتي ىح ءيشلا كلذ ققحتي نأو دبالف «نئاك رمأ نم رابخإ
 نأ :انلصأ نم ءيجي امل عطقلا رابتعاب يأ :هرابتعاب (ةيانعلا).ءافلا عب ىح نأل عفرلاب :طقست ىتح

 لآل نيت لاقل نأ ىلع لذي قراسلا نع يف موقتلاو ةعصعلا طوقتم مث6ناعضلا عم عمت ال عطقلا

 ١[ 5/8/5 ةيانعلا] .هريغ ىلإ عوقتلا نم هلاح ريغت ل ًالصأ ناك ول

 دهشتسا ام ىهو] :رحلا ةلأسم فالخب (ةياهنلا).لصألا وه عطقلا نأ ىلع لدي اضيأ اذهو :عطقلا فوتسيو
 ةتوك ةرورا نم سيل هنأل ؛ةلأسملا كلتا ريظن تسيل هل ةلأسلا :هذع نأ :هنايب ء[ (ةياهنلا) فسويوبأ امي

 نم ةقرسلاب بحي امنإ عطقلا نأل ؛ ؛عطقيف اعدوم ةركيب نأ قوق ها اكلاس هناك نعش نع اقورس

 ف نوكي نأ مزل ءهنم قورسملا ىلإ لاملا دري مل ولف انهه امأو ؛لاملا هيلإ دري مل نإو .هتموصخب عدوملا

 اود ادق دبعلا نوكي نأ يهو :اهلك لوصفلا (ةيانبلا).عطقلا بجي ال ذئنيحف ىلوملا لام للملا

 [65/4 ةيائبلا| .كلهتسم وأ هسفنب مئاق لاملاو «هيلع



 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب 0 ا(

 .هكلم ىلع اهئاقبل ؛اهبحاص ىلإ تدر :هدي يف ةمئاق نيعلاو ءقراسلا عطق اذإو :لاق

 وهو «كالهتسالاو َكالحملا لمشي قالطإلا اذهو ءنمضي مل :ةكلهتسم تناك نإو

 هنأ هنع نسحلا ىورو «روهشملا وهو هي ةفينح يبأ نع هيلي ضسوي يبأ ةياور

 فلتحا دق «ناقح امهنأل ؛امهيف نمضي : هو لاقو .كالهتسالاب نمضي
 ف نامضلاو عطفلا ككل ثود

 نامضلاو ؛هنع يمف امع ءاهننالا كرت هّببسو «عرشلا ّقح محلل ا او

 رمح برش وأ «مرحلا يف كولمم ديص كالهتساك راصف «لاملا ذأ هببسو «دبعلا قح
 * "هني, تعطق ام دعب قراسلا ىلع مُر ال" :َتلَح هلوق :انلو .يمذلل ةكولم

 تناك نإ :هلوقب "هرصتخم"يف يرودقلا قالطإ هب دارأ :قالطإلا اذهو .ملعلا لهأ قافتاب اذه :اهبحاص

 يفف ؛كالهتسالا يف نامضلا بجي مل امل هنأل ؛كالهتسالاو كالهلا لمشي "ةكلاه تناك نإ" :هلوق نعي ةكلاه

 ناقح امهنأل :امهيف نمضي .مامإلا ةذمالت نم دايز نبا :نسحلا ىورو 8-5 ةيانبلا] . ىلوأ كالملا

 عةمذلا نامضلا لحمو «ةقرسلا هببسو ؛ىلاعت هللا وه هقحتسمو ؛ديلا عطقلا لحمف ::ءاببسو اظيعسو اليه ناقلذع

 (ةياهنلا).رخآلا عنمي ال امههدحأ بوجوف (لاملا ذخأب هيلع ناصقنلا لاخدإ هببسو (هنم قورسملا هقحتسمو

 ظ 0/6 تيب رخآلاب امهدحأ عنتمي ال يأ :ناعنتمت الف

 .هللا نم الاكن اًبَسك اَمب ٌءاَرَج اًمِهّيِدي اوُعطقاف ةقر ءاَسلاَو قراَسْلاَوأ :ىلاعت هللا لاق ؛ةقرسلا وهو :هنع يمن امع

 (ةيانعلا) .ىلاعت هلل روظحملا باكترا ءازج رع ةمييقأو هللا هتميق بحت هنأ ثيح نم ئعي :مهرحلا يف

 ١55/8 ةيانعلا] .يمذلل ناك نإو هدنع بجي ال كالهتسالاب رمخلا نامض نإف ؛مكلصأ ىلع نعي :خ2! رمح برش

 لضفلا نع هللا فيع.نب كاسح نع "هس" يئاسنلا ىور [*”7/5/» ةيارلا بصن] .ظفللا اذمي بيرغ*

 نأ فوع نب نمحرلا دبع نع ميهاربإ نب روسملا نع ميهاربإ نب دعس نع ديزي نب سنوي نع ةلاضف نب
 سيلو لسرم اذه : يئاسنلا لاق .دجلا هيلع ميقأ اذإ ةقرسلا بحاص مرغي ال :لاق 1 لوس

 لحأل توبثلا مدع "تباثب سيل" :هلوق ئيعم [هقنع يف قراسلا دي قيلعت باب «4384 :مقر].تباثب

 اذه رمعو «يربطلا ريرج نبا مامإلا هلصو دقو اميسال اندنع رضي ال لاسرإلا نأ تملع دقو لاسرإلا
 1/8/١١[ ننسلا ءالغإ] ."بيرقتلا" ف امك لوبقم اذه ناسحو ؛ةقث



 ١ /ه عطقي ال امو هيف عطقي ام باب

 تفو ا اءاتنسل نامضلا ءادأب تلمع نار !عنل ياني نامضلا بوجو نألو

 وهف «هئافتنا ىلإ يدؤي امو ةهبشلل عطقلا يفتنيف يفتنيف ةيف :هكلم ىلع درو هنأ نيبتف .ذخألا

 يفتتيف «هسفن يف ًاحابم يقب ول ذإ ؛دبعلل اقح ًاموصعم ىقبي ال لحن ,نألو «يفتنل
 لاملا ىأ

 ةمصعلا نأ الإ ؛هيف َنامض الو «ةتيملاك عرشلل ًاقح ًامرحم ريصيف «ةهبشلل ٌعطقلا
 .هقح يف ةرورض الو «ةقرسلا ريغ رخآ لعف هنأل ؛كالهتسالا قح يف اهطوقس رهظي ال

 كالهتسالا نأ :روهشملا هجوو .هريغ نود ببسلا وه اميف ربتعت ةهبشلا اذكو
 ؛كامضلا قح ةااسملا ةيقس ياياق#و ءميف ٌةهبشلا ربتيف ؛دوصقلا مامتإ

 ءافتثاو ؛عطقلا ءافتنال مزلتسم نامضلا بوجو نأ نعي :خلإ يدؤي امو (ةيانبلا)».ةقرسلا ذحأ يأ :ذخألا تقو
 [7١.-9١1/ه ةيافكلا] .موزلملا ءافتنا ىلع لدي مزاللا ءافتنا نأل ؛ةرورضلاب نامضلا يقبيف «فتنم ريغ عطقلا

 قراسلل لاملا ناكو :هسفن يف حابم وهف دبعلل اقح مارح وه ام نأ ءارقتسالاب فرع هنأل :لإ يقب ول ذإ
 اقح اموصعم قبي مل اذإف ؛هسفن يف احابم هنوك ةهبشل يأ ةهبشلل عطقلا يفتنيف ءههجو نود هجو نم امارح

 [/.8/ ةيانبلا] .عرشلل ًاقح مرحملا ف نامض الو «ةتيملاك عرشلل ًاقح امرحم ريصيف :دبعلل
 ىلإ تلقتتا امل ةمصعلا نأ :هريدقت «لاؤس باوج :خلإ ةمصعلا نأ الإ .ىلاعت هللا ىلإ ةمصعلا لقتنيف :ةتيملاك

 نع نسحلا ىور دقو ؛كالهتسالا دنع نامضلا بجي ال نأ بجو رمخلاو ةتيلاك قورسملا لاما راصو «شىلاعت هل
 ةرورض ناك امنإ ةمصعلا طوقس نأ نعي :خ! ةرورض الو [8/9 ةيانبلا] .هيف نامضلا بوجو كلي ةفينح يبأ

 يف ةرورض ال هنأل ؛كالهتسالا وهو ءرخآ لعف ىلإ ىدعتي الف ءاهلحم ىلع رصتقي ةرورضلاب تبث امو «عطقلا ققحت
 ©/١7٠١[ ةيانعلا] .هريغل انازخن هنوك وهو :ةهبشلا اذك و (ةيانعلا).همزاول نم الو ءعطقلا سيل هناك هاد

 :ءردلل ًالاينحا :بحوم ريغ دلل بحوملا يف ببسلا لعمج نوكي امنإ ةهبشلا رابنغا نأل :هريغ نوف
 يف نامضلا بوجو مدع وهو :روهشملا هجوو (ةيانعلا).ةهبشلا هيف ربتعت الف ءببسب سيل كالهتسالاو
 ضعب ىلإ هفرصيل قرس امنإ هنأل ةقرسلاب :دوصقملا مامتإ ١7١/80[ ةيانعلا|].كالملا يف امك كالهتسالا

 [/.5/8 ةيانبلا] .هيف ةبهشلا ربتعيف (رخأ لعف هنأ ال ببسلل ةمتتب تناكف هجئاوح



 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب 0

 «تاقرس فقرس ن رم و :لاق .ةلثامملا اتا 006 5 ازملا] يني نعل

 قافتالاب

 هذي هش يح اورضح نإف « ؛ بطل رد رضح اذإ :ةلأسملا ئيعمو ءاه عطق ىلا هل

 نع بئانب سيل رضاحلا نأ :امه دعي ندلالع حبال ابسيس

 ءطقلا عقي ملف «نييبئاغلا نم ةقرسلا رهظت ملف «ةقرسلا رهظتل ةموصخلا نم دبالو .بئاغلا

 نوبه آل ؛ىللاعت هلل اقح دحاو عطق لكلاب بحجاولا نأ :هلو ,ةموصعم مهلاومأ تيقبف ءاهل

 (ةيانحلاب بوجولا امأ ,يضاقلا دنع روهظلا طرش ةمورسلفلاو ؛لخادتلا ىلع دودحلا

 «كلذك مزاللاف تباث موزلملاو كالا يف اهطوقس مزاول نم مزال كالهتسالا يف ةمصعلا طوقس :هانعم :خلإ هنأل

 نامضلا نأل ؛حيحص ريغ يوم نيفيا ةيقاب ةمصعلا تناك كلذك نكي مل َس 1 َنايبو

 قلع ةالهشنالا قم لا ٠ نومضملاو راينا ىلا نوع اع هش يأ عيجق ارو كالهتسالاو

 ١-7 ١[ ./[ه ةيانعلا| .ةدحاو ةلاح ٌّق موصعملاو «نيتلاحلا 5 موصعملا نيب ةلئامم "لو عيكلمطا لود ريدقتلا كلذ

 (ةيانبلا) .ةقرسلا ىعداو تاقرسلا بابرأ دحأ يأ :مهدحأ (ةيانبلا).نامضلا نيبو قورسملا لاملا نيب :ةلثامملا

 سيل نمو :«بئاغلا نع بئانب سيل رضاحلا :هريرقت :امهش (ةيانبلا).هيبحاصو ةفينح يبأ نيب يأ :قافتالاب
 ةتموضتخ لعجي تح :بئاغلا نع (ةياتعلا).بئاغلا قنح .قف ةموصخ هل سيل بئاغلا نع .بئابب

 [! "/ه ةيانعلا | .ةلاحم ال نومضم موصعملا لاملاو :هم وصعم مهلا ومأ | ةيائبلا | .مهتموصخك ' ها..ااأأ ها ا ا 14 ْش ' 1 5 :

 [ ١ ىى/ه ةيافكلا | .لكلا نع عقو ,عصقلا كحجج و اذإف ىدحاو دحم ءافتك اللا لحادتلا نئعمو : لخادتلا ىلع

 ةموصخلا نكي مل اذإو ,عطقلا ءافيتسا نم نكمتيل ؛يضاقلا دنع ةقرسلا روهظ طرش يأ :روهظلا طرش

 ءادحاو لكلا بخجج وم ريبتل و ءاعطق تاقرسلا لم دحلاو ع تحجوأ عقلا ةبحجج وم ةقرسلا نوكل ؛اطرش

 ريع تاقرسلا ل بج وم وه اعطق قوتسا لشقق ,عطقلا قوتساو ؛يضاقلا كينغ ةدحاو ةقفرس ترهظ مف

 يذلا عطقلاو .ءلكلل ايجوم تاك ةاقاوعتا اه ذأ رهظ هرتعألا .تاقرسلا ترهظ:3] م هه اناع نكي مل هنأ

 .نامضلا ىفتنا اهيلع بترت نم ةقرسلا بجوم وه



 ١/1 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب

 «لكلا نع عقيف ؛لكلا ىلإ هعفن عجري هنأ ىرت الأ .بجاولا لك قوتسملاف قوتسا اذإف

 دحاو صخش نم بصنلا قرس ول عي :خلإ فاالخلا اذه (ةيانبلا).دحاولا عطقلا كلذ :قوتسا اذإف

 امهدتعو .ةيقايلا بصنلا نمضي ال هلم ةفينح .ىبأ دنعف «كلذ لخآل عطقف ضعبلا يف مصاخف 0

 [30/5 ةيانبلا] .باصن عمج داصلاو نونلا مضب :بصنلا ةيانعلا | . نمضي



 ةقرسلا ىف قراسلا ُتِدَحُي ام باب

 تفرع يقع ييفس وعر بسر نيفص رفا ق فتن فيا فيس ومو
 قرخلا وهو هلل بيم هيف ه نأل ةعطقي ال هلأ هدفي فسوب أ نو .عظق

 هنف ًاعيف قي اذإ يرتشملا" راصو درسا هلق ,ةميقلا بجوي هنإف «شحافلا

 تبثي كلما امنإو «كلملل ال «نامضلل اببس عضو ذخألا نأ :امهو .عئابلل ٌرايخ
 ةهبشلا ثروي ال هلثمو ءدحاو كلم يف نالدبلا عمتجي اليك ؛نامضلا ءادأ ًةرورض
 ؛ركذ ام فالخب .هعاب ابيعم [اعيبم] عئابلا قرس اذإ امكو .ذخألا سفنك

 ببسب عطقلا هب طقسي ام بابلا اذه يف ركذ ؛عطقلا ةيفيكو ةقرسلا ماكحأ ركذ امل :خ2إ ثدحي ام باب

 وهو .قوقشم ريغ هخيريخأ اذإ هنأل ؛نيديقب ديق 2 ابوث قرس نمو هيي فورعلا ةعنصلا ثادحإ

 قش اذإ هنألو مادا الق عطقي هنإف «؛ةرشعلا نم قشلاب هتميق تصقنو ءهقش مث «مهارد ةرشع يواسي

 يف لماكلا باصنلا ىلع تمت دق ةقرسلا نأل ؛عطقي مل هجرخأ مث ؛ةرشعلا نع هتميق تصقنو «رادلا يف
 ةهبش كلذ ثروأف :كلملا ببس ©/١77[ ةيانعلا| .ئاثلا نود لوألا

 هنأل ؛كلملا ببس داقعنال نامضلاب بوثلا هكلم ءاش نإ رايخلاب قشلا دعب كلاملا :انلق اذهو :ةميقلا بجوي

 .عطقي ال هنإف :خلإ يرتشملاك راصو [41/9 ةيانبلا].قراسلا نم هركب كيلمتلا بجو امل دقعني مل ول
 (ةيافكلا).كلملا ببس هيلع درو نكلو «قراسلل كولمم ريغ نيع ىلع تمت ةقرسلا نأ وه :امهنيب عماجلاو
 ايس خويظوم وع الو هل عوضوق ديلا هريعلا لقا نأل ؛كلملا ببس هيف هل نأ ملسن ال انأ :هريرقت :امهو

 شحاف قرحخ هيف يذلا ذحألا اذه يأ ذخألا نأ (ةيانعلا) .كلملا .ببس ال ءنامضلا ببس هل ناكف :نامضلل

 (ةياهنلا).هلدب ةميقلاو ءلدبم قورسلا نإف ؛بيلغت هيف :تنالدبلا عمتجي ١77/5[ ةيانعلا] .دهعلل ماللاو
 هنأ يف قشلا لثم هنإف :ذخألا سفنك (ةيانعلا).نامضلا ببس وه يذلا ذخألا اذه لثمو يأ :هلثمو

 (م).ةيادهلل ةخسن نم ةدايز :اعيبم (ةياهنلا).ةهبش ذحألا ربتعي مل اذه عمو ؛كلملل اببس لعجي نأ لمتحي

 .عطقي انهه كلذكو «بيعلا وهو «درلا ببس دقعنا نإو ؛عطقي هنإف «بيعلاب يرتشملا ملعي لو :هعاب ابيعم

 .هللي فسوي يبأ سايق نع باوح :فاللخب 8/+١7[ ةيانعلا] .قشلا وهو ءنامضلا ببس دقعنا نإو



 ١/8 ةقرسلا يف قراسلا ُثِدْحُي ام باب

 دحعأو «ناصقنلا نيمضت ات اذإ اميف فاالوخلا ادهو «كلملا ةدافإل ع ويموت عيبلا نال
 0 املا 2

 هكلم هنأل ؛قافتالاب عطقي ال :هيلع بوثلا كرتو «ةميقلا ّنيمضت راتخا نإف .بوثلا

 ناك اذإ هلك اذهو ,ةهبش ثروأف ,ةبهلاب هكلم اذإ امك راصف .ذحألا تقو ىلإ ادنتسم

 راوعا هل سيل ذإ كلملا ببس مادعنال قافتالاب عطقي ريسي ناك نإف « ض ناصقنل "اييعا كلا سيل ذإ ةقلللا بس مادعآل ؟قافالابمطتي اريسي ناك نزف ءاشحاف ناصقللا

 ىلع تمت ةقرسلا نأل ؛عطقي مل :اهجرحأ مث ءاهحبذف ةاش قرس نإو .ةميقلا لك نيمضت
 2 ا ريب د 3 ف ربا 8 نبل تا ةالثلا ىلع :ريناند وأ مهارد هعنصف .عطقلا هيف بجي ةضف وأ ابهذ قرس مو «هيف عطق الو ؛محللا © نع : و 3 . ع 3 2 : م ب م

 :الاقو .هكنح ةفينح ىلأ دنع اذهو .؛هنم قورسملا ىلإ ريئاندلاو مهاردلا دريو هيف عطق

 .هل ًافالخ ءامهدنع ةموقتم ةعنص هذهف بصغلا يف هلصأو ءامهيلع هنم قورسملل ليبس ال

 لصألا :لاقي ال :خإ راتخخا اذإ [31/3-31 ةيانبلا] .هيبحاصو هنللي ةفينح يبأ نيب يذلا يأ :فالخلا اذهو

 نامض نأل ؛عطقلا نم نكمتي فيك «ناصقنلا نيمضت راتخا اذإف ؛ناعمتجي ال نامضلاو عطقلا نأ مكدنع

 ١[ 7[ ةيانعلا| .يقابلا جارخإب عطقلاو «نيعلا نم تاف ام يهو «جارخإلا لبق ىرحخأ ةيانجب بجو ناصقنلا

 بحي ال نألف ءعطقلا طقسي ةقرسلا مام دعب هل بهو اذإ هنإف :ةبهلاب هكلم .هيبحاصو ةفينح يبأ نيب يأ :قافتالاب

 فالخلا اذه يأ :هلك اذهو (ةيانبلا).دحلل ةئراد يهو :ةهبش ثروأف (ةيانعلا).ىلوأ ةقرسلا مامت لبق هكلم اذإ

 ناك نإف ؛ةعفنملا ضعبو «نيعلا ضعب هب توفي يذلا وهو ءاهسافكاصتقنلا ناك اذإ تاليصفتلا هذه عم

 يف شحافلا ريسفت يف مالكلا مامت ءيجيس ام ىلع حيحصلا وه ةعفنملا ضعب ءيش هب توفي ام وهو ءاريسي
 وهو ءاهيلع يخيش ةخسن يفو ؛ريناندلاو مهاردلا ىلع يأ :امهيلع ١174/5[ ةيانعلا| .بصغلا باتك
 امي عطقني ال ةفصلا هذي يأ .بصغلا يف فالخلا لصأ يأ :بصغلا يف هلصأو [17/3 ةيانبلا| .نسحأ
 .ةقرسلا يف اذكف ءامه اقالعخ قده: بيعفلا يف كلاملا قح

 ؛كلاملا قح هب عطقني كلذك ناك ام لكو اويهفمو 5206 امنا نيعلا لدبت ةعنصلا هذه نأ امه :هل افالخ

 نيع نأ هلو .كلاملا قح هب عطقني هنإف ءاعارذ ةقلحتاا اديتنع وأ ةمقمق هبرضف ار بوصغملا ناك اذإ امك

 [75١/ه ةيانعلا] .ةنكمم ىلوألا ةلاحلا ىلإ اتداعإ نإف ؛نيمزالب اسيل ثداحلا مسالاو ةثداحلا ةعنصلاو ؛قاب قورسملا



 ةقرسلا يف قراسلا ُتدْحُي ام.باب ٠

 ؛بجي ال :امهطوق ىلع ليقو .هكلمي مل هنأل ؛هلوق ىلع لكشي ال دحلا بوحو مث

 نإف .هنيع كلمب ملف ,رخآ ائيش ةعنصلاب راص هنأل ؛بجي :ليقو ؛عطقلا لبق هكلم هنأل

 . د : | , 5
 دنع اذهو «بوثلا ةميق نمضي مم و «بوثلا هنم ذخؤي ملو ّمطق :رمحأ هغبصف اباد قام

 غبصلا داز ف ىطعيو «بوثلا هنم ذخؤي يضلل كيف لاقو .اكع ففس وي يبأو ةفينح ىبأ

 :امهلو .اعبات غبصلا نوكو ءامئاق ًالصأ بوثلا نوك امهنيب عماجلاو .بصغلاب ًارابتعا ؛هيف

 هيف غبصلا داز ام نمضي اغوبصم هذحأ دارأ ول ىتح ,ىنعمو ةروص مئاق غبصلا نأ

 ؛كالهلاب قراسلا ىلع نومضم ٌريغ هنأ ىرت الأ ,نيعم ال ةروص مئاق بوثلا يف كلاملا ّقحو

 مهارد هلعجب يأ :هكلم هنأل .ةلاحم ال عطقلا بجيف «ريئاند وأ مهارد هلعجب قورسملا كلمي ال قراسلا يأ :هنأل

 «قورسملا نيع ىأ :هنيع كلمت ملف .بورضملا كلم امغإ لب :رخآ اثيش .ليدبت امهدنع ةعنصلا هذه نأل ؛ريئاند 0

 «تافصلا لدبتب لدبتت نايعألا نإف ءام* ريغ ائيش كلم امنإو ءةضفلاو بهذلا نيع يأ امهنيع خسنلا ضعب يفو

 مث يف عطقف 0 ف :ةلأسملا ةروص :"ةياقنلا" يحاانم لاق :رمأ هغبصف (ةيانعلا).ةريرب ثيدح هلصأ

 قرسي قراسلا يف رج اج ةفينح يبأ نع عع بوقعي نع دمحم :"ريغصلا عماجلا" :ةياور ظفل نإف خخ رمحأ هغبص

 امك اذهو «قراسلا ىلع نامض الو «ليبس هيلع هبحاصل سيل :لاق «رمحأ بوثلا غبص دقو هدي عطقتف .بوثلا

 ©/١175[ ةيانعلا] .بيقعتلا ىلع لدت ال ىهو «لاحلل واولا نأل ؛هغبص مث :هلوق ىلع لدي ام ةيف. سيل ىرت

 .ناسنإ بوث لجر بصغ ول هنإف ءبصغلا ةلأسم ىلع ةلأسملا هذه ساق ادمحم نأ نيعي :بصغلاب ارابتعا

 نأ هيلع سيقملاو سيقملا نب ةك ركشملا ةلعلاو غهبف 0 داز ام ىطعيو «بوثلا كيش دخت وي رمحأ ةىعشسبتلا

 .رهاظف :ةروص امأ :ىنعمر ةروص .فصولاب لصألا توفي الف ,عبات هب مئاق فصو غبصلاو لصأ بوغلا

 (ةيانعلا) . غبصلا نمض اوي ب وثل كا ذخأ ول 7 قورسملا نلف : يعم امأو ,.ةرس وس ةيف ةرمحلا نإف

 ١3[ 54/9 ةيانبلا] .هيف غبصلا داز ام نمضي اغعوبسي هنوك لاخ بوغلا ذخأ كلاملا يأ :دارأ ول ىتح

 نعم ال :هلوقل نايب :ىرت الأ (ةيانعلا).دادرتسالا نم هنكمتل :ةروص مئاق



 ١م ةقرسلا يف قراسلا ُثِدْحُي ام باب

 ةهروص مئاق امهنم دحاو 53 قح نذل ؛«لصصغلا فاللخب «قراسلا بناج انحجرف

 :ةاوسأ هغبص لإو ءانركذ امتي كلاملا بناجج انحج رف عهج ولا اذه نم ايوتساف لئيعم و
 قراسلا يأ

 اًضيأ ةكايز. هلي دفع دنعو .ةرمكلك ةدنع ةَدايَر كاوسلا نآلا ةءاوبع :لوألاو

 بج وي الف ناصقن داوسلا هلي ةفينح يبأ دنعو ,كلاملا قح عطقي ال هنكلو (ةرمحلاك

 .كلاملا قح ًعاطقنا

 .ئععم ال ةروص مئاق وه ام ةاعارم نم ىلوأ نععمو ةروص مئاق وه ام ةاعارم نأل :قراسلا بناج
 [94 4/9 ةيانبلا] .بهاولا قح عطقني رمحأ بوثلا غبص اذإ هل بوهوملاك دوجولاب الوأ قراسلا لوق انحجرف

 قراسلا قح نكي ملف :كلاملا قح (ةياهنلا).نئعمو ةروص نادوجوم بوثلاو غبصلا نإف :خلإ قح نأل
 [345/9 ةيانبلا] .انلق امك كلاملا بناج حجرف ءايوتساف ئعم امئاق هيف
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 ةيةس ؛ الازم اول ذخأي مل و اولتق نإو .فالخ نم مهلجرأر

 ىرغصلا نآلو ءربكألا ىلإ رغصألا نم نوكي يقرتلا نأل ؛ىربكلا ىلع ىرغصلا ةقرسلا مدق :قيرطلا عطق

 مامإلا نيع نم ةيفحخ لاملا ذخأي قيرطلا عطاق نألف ؛ةقرس قيرطلا عطق نوك امأو ءىربكلا نم اعون رثكأ

 ثيحب نيملسملا ةماع معي هررض نألف ؛ىربكلا هنوك امأو :هتعفنمو هتكوشب ةراملاو قيرطلا ظفح هيلع يذلا

 ثيح نمو ؛فالخ نم لجرلاو ديلا عطق ثيح نم ظلغأ هبجوم نألو «نمألا لاوزي قيرطلا مهيلع عطقني
 ةراملل نكمي ال ثيخحب ةوقو ةكوش مهل نوكي نأ :لوألا :طئارش قيرطلا عطقل نأ ملعاو .بلصلاو لتقلا

 .اهريغ و ءرجحلا وأ :ريبكلا اصعلاب وأ ؛حالسلاب تناك ءاوس قيرطلا اوعطقو ءمهعم ةمواقملا

 نا وسن رسل يودع م0 يواحطلا حرش" يفو «هنغ اديعب رصملا جراخ نوككي نأ :ياغلاو

 كنج دمحأو يعفاشلا لاق هبو «باصنلا ردق ذ وأمل نوكي نأ قايلأو .مالسإلا راد يف نوكي نأ :ثلاثلاو

 مهلك عاطقلا نوكي نأ :سيماخلاو .ةيآلا مومعل باصنلا ربتعي ال :.- رذنملا نباو روثوبأو .كل» كلام لاقو
 ؛عطقلا مهيلع بجي ال ًانونحب وأ بقا لأ ,مرحم محر اذ مهيف ناك اذإ يح هلاومألا باصسأ ني يف بناجأ

 دحلا مهنع طقس «ةبوتلا دعب اوذحأ اذإ تح «ةبوتلا لبق اوذحأ اذإ :سداسلاو .هكلي فسوي يل افالح

 |[|3/ ةيانبلا] .دبعلاو رحلاو ىمذلاو ملسملا لوانتيل ةغامجلا مسا قلطأ :ةعامج (ةيانبلا).هيف فالح ال

 [47/9 ةيانبلا].#ةيآلا ...يضرألا نم اًوَمْنُي ْوَأ# :هلوق يف روكذملا يفنلاب دارملا وهو :مامإلا مهسبح

 «يديألا رم نوهنلا عطقي : فاللون نه (ةيانبلا) .ملسم لام اوذحأ نإو :هلوق باوحج خا مامإلا عطق

 [71١/ه ةيانعلا] .ءايلوألا وفعب لثقلا طقسي ال يأ :ادح [/ ةياببلا| .لحرألا نم راسيلاو



 ١ م* قيرطلا عطق باب

 هنم دارملاو «ةيآلا :ُهلوُسَرَوَهَللا َنوُبِراَحُي 5 3 مْنِإإَ» :ىلاعت هلوق هيف لصألاو
 ةعبارلاو «ةروكذملا ةثالثلا هذه :ةعبرأ يهو «لاوحألا ىلع عيزوتلا - ملعأ هللا دك

 ظلغت ٌقئاللاف لاوحألا ىلع توافتت تايانجلا نألو «ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذن

 هحجو نع ىفن هنأل ؛ نوال ىنتلاب اولا كيال :ىلوألا يف سبحلا امأ .اهظلغتب مكحلا

 طرشو :ةفاخإل ًاركنم مكر شابمل اضيأ نورزعيو ءاهلهأ نع مهّرَش عفدب ضرألا
 اهانيب امك ؛ةيناثلا ةلاحلاو .ةعنملاب الإ ققحتت ال ةبراحملا نأل 9 ىلع ةردقلا

 ,ةدب وم ةمصعلا نوكتل ؛ ؛يمذ وأ ملسم لام ذوحخأملا نوكي نأ 5 و .هانولت ان
 و ا ةيآآلا

 نأ :هلي كلام بهذم ىفن ىلإ ةراشإ هيف :هنم دارملاو (ةيانبلا).قيرطلا عاطق دح ف يأ :هيف لصألاو
 نأ لبق اوذحخأف :هلوق ىعي :ةثالثلا هذه (ةيانعلا).وأ ةملك رهاظ ىلإ ارظن ؛ءايشألا هذه نيب ريخم مامإلا

 (ةيانعلا).ًالام اوذحأي ملو اولتق نإو :هلوقو «يمذ وأ ملسم لام اوذحأ نإو :هلوقو ءاسفن اولتقيو الام اوذحخأي
 ةلباقم مزلتسم هنأل ؛رييختلا ال :2! ظلغت قئاللاف [178١/ه ةيانعلا] .لاملا ذحأو لتقلا نم :ةعبارلاو
 [343/9 ةيانبلا] .ةمكحلا ىضتقم وهو ءسكعلاب وأ «فيفح ءازجي ةظيلغلا ةيانجلا
 ىمسي سوبحلا نأل ؛سبحلاب الإ اذه نكمي الو هرش عفدل ضرألا هجو عيمج نع هيفن دارملا نأ ملعف :خل! دارملا

 يف بحي امنإ ريزعتلا «(ةيانبلا).فيخي فاخأ نم ردصم :ةفاخإل اركنم ٠٠١/9[ ةيانبلا] .ايندلا نم اجرامخ
 نإ :ةيشاحلا يف لاق امو .هعم ريزعتلا باجيإل هجو الف «ةفاحالل ءازج سبحلا لعج دقو .دح اهيف سيل ةيانح

 آلام اوذخأي لو اوجرخ اذإ مهنأل ؛رظن هيفف «ةفاخإلا ءازج ريزعتلاو «ىلاعت هللا قح وهو ؛ةيراحما ءازج سبحلا
 :كاتيامج انه دو اك :لاقي نأ ةلإ مالينإلا رق مانإلا ةيلع نضت'امن ىلع: ةفاخألا الإ تسيلف:ءاسفن اولئقي و

 .رخآلل ريزعتلا انبجوأو ءامهدحأل هانلعج سبحلا عرشو «ةفاخإلاو ؛قيرطلا عطق دصق عم جورخلا
 نورئاد صوصل مهل لب «قيرطلا عاطق نومسي ال قيرطلا عطق ىلع ةوقو ةعنم مه نكي مل اذإ هنأل :ةعنملاب الإ
 (ةياهنلا).اولتقي لو لاملا اوذحأ اذإ يأ :ةيناثلا ةلاحلاو (ةيانبلا).ءايشأ اوذحأيل سانلا نع ةلفغلا نوبقرتي

 ديبأت سيلو :ةدبؤم ةمصعلا (ةيانبلا).فالخ نم مهلحرأو مهيديأ عطق نم اهمكح انيب امك يأ :اهانيب امك
 2.8 ةيانبلا| .يمذلا وأ ملسملا لام يف الإ ةمصعلا



 قيرطلا عطق باب 4/١

قلا بهل نيانسلل يلع قيرطلا علا ول اذهو
 ىف باضنلا لامك ل طر ءعط

 يف ٠ رد ةرشع رودقلا

 لحجرلاو قيميلا ديلا عطق دارماو طخ. هل ام هلوانتب الإ هفارَط حابتُسسُي اليك دحاو لك

 .هانولت امل ؛اهانيب امك «ةثلاثلا ةلاحلاو ,ةعفنملا سنج تيوفت ىلإ يدي اليك .ةىرسيا
 هه ركلا ةيآلا

9 : 
 ع و

 ,عرشلا . قح هنأل ؛يهوفع ىلإ ْتَعَتلُي ال مهنع ءايلوألا اع ىف تح قيس نوكتنلو

 م مهلجرأو مهيديأ عطق ءاش نإ :رايخلاب مامإلاف «لاملا اوذحسأو اولتق اذإ ةعبارلاو

 . ألا 3 | - 5 5 5 , ' ىلا كو 7 3 , 5 ا 1 5 0222

 ل ٍك ِك
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 سفنلا دود ام نألو (نيَدَح بج وت الف عةدذحاو زويا« ؛ عطقي الو «بلصي وأ لتقي

 نسحلا لاقو :لإ باصنلا لامك (ةيانبلا). يمذلا وأ ملسملا نم نوكي نأ ذوخأملا لاملا يف طرشلا نوكل يأ :اذهو
 يف ةرشعلاب ريدقتلا نأل ءاديعاشف امهرد كورشع مهنم دحاو لك تيبعلا ةوكوب ١ طويلا :دايز نبا

 يف الإ ةقرسلا يف ناوضع عطقي الو «ءناوضع قحتسملا انههو ءادحاو اوشع اهنعإب: قكعسملا ناك ؛عضوم

 [173١/ه5 ةيانعلا] .قيرطلا عطقو ؛ةبراحملا رابتعاب مهلعف ظلغت رابتعاب انهه دحلا ظلغت :انلقو ءامهرد نيرشع

 ٠١١/9[ ةيانبلا] .قيرطلا عطاق فرط يأ :هفرط

 .رخخآ ليلدب هنإف ؛ىرسيلا لجرلاو ىميلا ديلا نييعت ىلع ال ؛فالخ نم عطقلا ىلع ليلد هنأك :خإ يدؤي اليك

 سنج تيوفت هيف نأل ؛ىرسبلا هدي عطقت ال ةعوطقم وأ ؛ءالش ئميلا هدي تناك اذإ اذهلو :ةعفنملا سنج

 (ةيانبلا).لاملا اوذحأي ملو اولتق اذإ يأ :ةغلاثلا ةلاحاو ١١١/84[ ةيانبلا] .ةعفنملا
 نيتبوقعلا عمج يف رايخلاب مامإلا نأ :هلصاح :رايخلاب مامإلاف (ةيانبلا).ملعلا لهأ عمجأ هيلعو :مهوفع ىلإ

 يديألا عطق ريغ نم ءادتبا بلصلا وأ ؛لتقلا نيبو ءبلضلا وأ لنقلا عم لحرألاو يديألا عطق نيب

 ناكو «بلصلا وأ ؛لتقلا نيب لجرألاو يديألا عطق كرت رايتخا دنع رايخلا مامإلل كلذكو ءلحرألاو

 لاقو ؛هعم كلي فسوي يبأ لوق باتكلا يف ركذو نى ةفينح يبأ لوق اذهو نيعضوم ف مامإلل رايخلا

 ١15/8[ ةيانعلا] .هعم فسوي يبأ لوق تاياورلا ةماع يف ركذو عطقي الو بلصي وأ لئقي :دمحم

 .قرطلا عطق ىلإ ةجاح الف :سفنلا نود ام
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 ةدحاو ةبوقع هذه نأ :امهلو .مجرلاو ةقرسلا دحك دحلا باب يف سفنلا ف لحدي

 ناك اذهلو «لاملا ذخأو لتقلاب يهانتلا ىلع نمألا تيوفت وهو ءاهببس ظلغتل تظلغت
 ةياهنلا ىلع

 لخادتلاو ءنيَدح ىرغصلا يف ناك نإو احا ادع ىربكلا ف انه سرلاو ديلا عطق

 رهاظ وهو .هكرتو بلصلا نبي رييختلا باكل يف ركذ م هدحاو دح ينال ههودحلا يف ف
 ؛ريهشتلا دوصقملاو هيلع صوصنم هنأل ميا ا دل د د فسوي يِبأ نعو .ةياورلا

 ه6 .هيف ريخيف .ءبلصلاب ةغلابملاو «لتقلاب ريهشتل ءدلا لصأ :لوقت نخن و «هريغ هب ربتعيل

 نعو .هنللي يخركلا نع هلثمو تومي نأ ىلإ حمرب هنطب ُجَعْيِيو ءايح ْبْلصُيو
 نأ 00 وهو :لوألا هجو «قلثملا نع ايقوتا ؛بلصي مث ءلتقي هنأ :ءدللل يواحطلا

 ةثالث نم ّرثكأ بلص الو لاق دب ةريتلل رو تيدرلا لّشنبأ هرئاالع ىلع بلسن
 ناملا .ىف روك دملا

 ةبشح ىلع كرتي هنأ :.يظي فسوي يبأ نعو ءهب سانلا ىذأتيف ءاهدعب ريغتي هنأل ؛مايأ

 ريغ ةياهنلاو ءهانركذ امب ٌرابتعالا لصح :انلق هريغ هب ربتعيل طقسيو عطقتي ىح

 ؛ىرغصلا ةقرسلاب ارابتعا ؛هذحأ لام يف هيلع ناس اق «عطاقلا لتق ادإو :لاق .ةبولطم

 (ةبراحخملا ءازحج هنآل ؛مهعمجاب مهيلع لجل. يرحا :مهدحا لئقلا رشاب لإف .هانيب لقو

 كلذ ىلع تأي لنقلا نأل ؛ريغ ال مجري هنإف نصحم وهو ىز اذإ قراسلا نإف :مجرلاو ةقرسلا دحك
 (ةيانبلا).ةدحاو ةبوقع افوكل يأ :اذمهو (ةيانبلا).قيرطلا عطق اهنإ ثيح نم :ةدحاو ١1753/5[ ةيانعلا] .هلك

 نإو «مهلتق ءاش نإو :هلوق وهو :هكرت /١٠[ ةيانعلا] .لحادتت ال انزلا يف تادلجلا نأ ىرت الأ :دحاو دح
 ١ ا ةيانبلا| .ُْيَلَصُي 0 :ىلاعت هلوق وهو :ةيلع صوصنم (ةيانبلا).ةياورلا رهاظ وهو مهبلص عاش

 حصألا يف .هلل_ يعفاشلا لاق هبو :مايأ ةثالث (ةيانعلا).عنم دح نم قشلا :جعبلا :جعبيو
 رغصلا ةقرسلا يف :ةانيب دقو .رجزلا سفن بولطملا لب :ةبولطم ريغ (ةيانبلا) مايأ ةثالث بلصلاب يأ :هانركذ امب
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 انإو «مهيلإ اوزاحنا ءيهمادقأ تلز اذإ يح «ضعبلل اعدر ضعبلا ن وكي نأب ققحتت يهو

 :فيسب وأ ءرجحب وأ ءاصعب ناك نإو لتقلاو :لاق .ققحت دقو ؛مهنم دحاو نم لتقلا طرشلا

 ءالام دخأي منو .عطاقلا لتقي مل نإو «ةراملا عطقب قيرطلل اعطق عقي هنأل ؛ءءاوس وهف

 ىلإ كلذو ؛شرألا هش ارث هزم شرألا لوخأو ؛صاصقلا هيف اميف هزم صَنقا :حح رج لقو

 نإو .يلولا هيفوتسيف «هانركذ ام وهو .دبعلا تح رهظف «ةيانحلا هذه يف ّدَح ال هنأل ؛ءايلوألا
 5. 04 ا ا ١ 2 نر عاد دس يبا ا

 هلل اقح دحلا بجو امل هنال ؛تاحا ىلا تلطبو هلحجج رو هدي تعطق و م الام لحخخا
 - ف : نب نبا 1 َح |

 تلاالوغ 02

2506 8 / 58 
 دقو «بات ام دعب دخلا نإو .لاملا ةمصع طقست امك «دبعلل اقح سفنلا ةمصع تطقس

 ماقي ال ةيانجلا هذه يف دحلا نأل ؛هنع ادوفَع اوعاش نإو.«هولتق ءايلوألا ءاش نإف :ادمع لت
 اصاصق

 دحاولا هيف يوتسي ءدرلا نأل ؛ءدرلا ىلإ عجري "اوزاحنا" هلوق يف ريمضلاو :مهيلإ اومضنا يأ :اوزاحلا

 يضتقي الف ءصاصق ال دح هنأل ؛لتق قيرطلا عطاق لتق ءيش يأب نعي :ءاوس وهف (ةيانبلا).عمجلاو

 ةسماخ ةلاح يشاترمتلا مامإلا هلعج :خإ الام دخأي لو ١٠١[ 5/3 ةيانبلا] .رشابملا ريغ لتقي اذهلو «ةاواسملا

 لاوحألا فيصملا داره نأل ؛ةعبرأ يه :لاق لب :لامجإلا يف اهركذي مل .فنضملاو «قيرطلا عاطق لاوحأ نم

 [] 8١ /ه ةيانعلا | .ادح صنلا ىف ةروك ذملا ةيرحجألا اهيلع لدت يلا

 كني ةفينح يبأل افالخ «شرألا مهنم ذخؤيف ءرهاظلا يف هيف ضاضق الف ؛ركذلا اوعطق ولف :صاضقلا هيف اميف

 عةفشلا صضعب عطق اذإ الإ ام ولعم عطقلا عض وم نأ ؛اقافتا صاصق ةفقيلا قو ,لصألا نم عطق اذإ أه

 (ةيانبلا).شرألا ذخأو ءصاصقلا ءافيتسا يأ :كلذو .صاصق الف ءاهوعلق وأ :نيعلا اويرض اذإ اذكو
 ٠ ١ كلذ ةياتبلا| .شرألاو صاصقلا دبعلا قح يأ :ةانرك ذ امم

 سفنلا نود ام نأ ىلع ءانب :سفنلا ةمصع (ةيانبلا).اندنع ناعمتجي ال نامضلاو دحلا نأل :تاحارجلا تلطبو

 ١81/8[ ةيانعلا] .حرجلا قح يف ةمضعلا طوقس لاملا قح يف ةمصعلا طوقس ناكف «لاومألا ىرجم يرحي

 «ةبوتلاب دحلا لطب املف :خ ! ماقي ال .اندنع ةبوتلاب طقست ال هنإف ؛دودحلا رئاس فالخب نعي :دحلا نأل

 ١١[ 8/98 ةيائبلا] .فالخ الب هيف دبعلا قح رهظ
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 يف ّمطق الو «لاملا در ىلع فقوتت ةبوتلا نألو ءصنلا يف روكذملا ءانثتسالل ةبوتلا دعب
 نامضلا بجيو وفعي وأ «صاصقلا يلولا يفوتسي يح «لاملاو سفنلا يف دبعلا ٌقح رهظف «هلثم
 مرحه محر وذ وأ «؛نونجم وأ م عاطقلا نم ناك نإو .هكلهتسا وأ ؛هدي ف كله اذإ

 ةفينح يبأ لوق نونجملاو يبصلا يف روكذملاف «نيقابلا نع دحلا طقس :هيلع مرطتلا نم

 ةقرسلا اذه ىلعو «نوقابلا ٌدحي ءالقعلا رشاب ول هنأ ::ك» فسوي يبأ نعو .اًلتت رفزو

 ؛لقاعلا ةرشابم يف لل الو «عبات و «لصأ رشابملا نأ هل .ىرغصلا

 ايثدلا يف ّيرخ ْمُهَل َكلَذ ضْررَألا َنم اًوَمْنُي ؤُأ > :هلوق دعب لاق ىملاعت هنأ :هقيقحت :خإ روكذملا ءانغتسالل
 :ك(بيِحَر ٌروُفَغ هللا نأ اوُمَلْعاَف ْمِهْيَلَع اوًرِدَقَت نأ لبق ثم اوُبأت َنيذلا الإ ُميِظَع َتاَذَع ةّرعآلا يف ْمُهَلَو
 دعب ذخأ نم الإ ركذ ام ركذ نم ءازح نأ هلصاح. نوكيف «#َنيِذلا ُءاَرَج امن :هلوق ىلإ عحار ءانثتسالاف

 ءضعب ىلع اهضعب ةفوطعم تاملك بقعت اذإ ءانثتسالا نأب هيلع ضرتعاو «هيلع ءازج ال هنإف «ةبوتلا

 ٌباَذَع ٍةَرِخآلا يف ْمُهلَوأ» :هلوقب ءانثتسالا هذه قلعت رهاظلاف ءلوصألا يف ررقت ام ىلع هيلي ام ىلإ فرصني

 داد هلإ الم هلقن ام ىلع هنع باوجلاو .ايندلا يف يزخلا عفر ال .ةرحآلا يف ةرفغملا الإ ديفي الف ؛ٌةيظع
 :لاق هنأكف ءةدحاو ةلمج مكح يف صنلا اذه يف ةروكذملا لمحلا نأ ةلودلا زعم هخيش نع يروفنوجلا

 .عيمجلا ىلإ فرصي مرج الف «نيذلا الإ ةرخآلاو ايندلا يف نوبقاعي نوبراحما
 (ةيانعلا).عطقلا بوجول طرش 5 هيلإ لاملا درب عطقنت ةموصخلا نأل ؛كلاملا ىلإ لاملا در اذإ ام لثم يف يأ :هلثم يف

 بحجعلاو :يرارتألا لاق :هللي فسوي يبأ نعو (ةيانبلا)."هرصتخم" يف يرودقلا ةلأسم هذه :ناك نإو

 لوق نونحناو يببصلا ىف روك ذملاو :لاق لأ كرمي .فطيي كس وي يب نعو :لاق هذآ هلع "ةيادطا" بحاض نم

 عم هلوقو كلي دمحم لوق ركذي ملو كي فسوي وبأ لاقو :لوقي نأ سايقلا ناكو اةدرفزو ةفينح يبأ
 يف ركذ يرودقلا نأل ؛بجع هبجعل :تلق .ىهتنا «ءكلذب رصن وبأ خيشلا حرص دقو كل ةفينح يبأ

 كلي فسوي يبأ نع ظفلب "هتيافك" ف يقهيبلا هركذو هب فسوي يبأ نعو يحخركلا رصتخمل هحرش
 .نونحاو ىببصلا ريغ :نوقابلا دحي ١١1/9[ ةيانبلا] .هنع ةياور كلي فسوي يبأ لوق نوكي نأ لمتحيو

 طقس عاتملا جارحإ نونحملا وأ يبصلا يلو نإ ىرغصلا ةقرسلا مكح فالخلا اذه ىلعو :اذه ىلعو

 ٠١17/5[ ةيانبلا] .نونحلاو يبصلا الإ اوعطق امهريغ يلو نإو ؛لكلا نع



 قيرطلا عطق باب ظ 0 ١ م4

 ةدحاو ةيانج هنأ :امهو .مكحلاو نعمل سكعني هسكع يفو «عبتلا يف للخلاب َرابتعا الو

 تبي ال هبو «ةلعلا ضعب نيقابلا لعف ناك اسعد مهضعب لعف عقي مل اذإف ؛لكلاب تماق

 لاملا ناك ادإ هلي وأت :ليق دقف مرج محرلا وذ امأو .دماعلا عم ءىطاخلاك راصف مكحلا

 ةانركذ ام ىلع ةدحاو ةيانحا نأل ؛قلطم هنأ :حصألاو :مهيلع عوطقملا نيب اك رتمشم

 ؛نمأتسم مهيف ناك اذإ ام فالخب نيقابلا قح يف عانتمالا بجوي ن ضعبلا قح يف عانتمالاف

 يبصلا وهو :عبتلا يف (ةيانبلا).ع وبتملا نع ترام بحجوي ال عبتلا نع دحلا طوقسو :للخلاب رابتعا الو

 ءرابتعالا هلو ءلصألا يف للخلا راض ءالقعلا ريغ رشاب اذإ عي :هسكع يفو 98//١١[ ةيانبلا] .نونحملاو

 مهسب ىمر اذإ عي عي :ءىطاخلاك راصف .نونحباو | يببصلا وهو :مهضعب لعف (ةيانعلا).لكل ١ ىلعدحلا بي

 ؛دماعلا ىلع صاصقلا بجي الف امهنم تامو 5 نامهتسلا هباصأو ءأظح رخخآ هامرو ادم ناسنإ ىلإ

 /١67[ ةيانعلا] .دماعلا قح يف ةهبش ئطاخلا لعف نوكيف ؛دحاو لعفلا نأل
 ةيانج باب ليبق حرص فنصملا نكل .ةلع ضعب دمعلاو أطخلا نم - نأب رغشي ةيبشتلا اذه :دماعلا عم

 اذهف لكلا ىلإ فيضأ ةمحازملا دنع نأ الإ تربك وأ ترغص ءاهسفنب فلتلل ةلع ةحارج لك نأ ةميهبلا

 لاملا ناك اذإ ام ىلع ةلومحم ةلأسملا نأ يزارلا ركذ :خلإ محرلا وذ امأو .ةمات ةلع ةحارج لك نأب حيرصت

 نأل ؛نيقابلا ىلع دحلا بجي الف ,مهدحأ نم محر وذ عاطقنا يفو ءمهيلع عوطقملا نيب ةكرتشم ذوخأملا

 مهنم دحاو لكل ناك اذإ امأو «نيقابلا نع عنتما ةبارقلا بيسب مهدحأ نع عنتما اذإف «دحاو ءىش ذوحخاملا

 اوقرس اذإ ام فالخب .هريغب هل قلعت ال مهنم دحاو لك نم ذخألا نأل ؛نيقابلا ىلع يرجي دحلاف ءدرفم لام

 ؛دحاو لكلا يف باوجلا نأ حصألاو ءزرحلا رابتعاب ةهبشلا نإف ؛هريغ لامو هلام مرحنا كد يذ زرح نم

 ةهبشلا تنكمت اذإف ءكلذ لك ذأ اودصق مهنإف ءدحاو ءيشك قيرطلا عاطق قح يف ةلفاقلا عيمج لام نأل

 (ةيانبلا).يزارلا ركبوبأ :هلئاق :لبق (ةياهنلا) .هعيمج يف ةهبشلا تنكمت دقف ؛ءكلذ ضعب قح يف
 (ةيانبلا).لكلاب تماق ةدحاو ةيانج هنأ امهو :هلوق ىلإ هب راشأ :ةانركذ اه .لاح لكب نودحي ال :قلطم هنأ

 ىلع عطقلاك دحلا بجوي ال نمأتسملا ىلع عطقلا :لاقي نأب ردقم لاؤس باوج :خلإ اذإ ام فالخب

 ءاضيأ نماعتمللا ةوعوت دنلا طقس نأ يغبنيف ءدحلا طقسي ةلقاعلا يف اذه دوجو مث ,مرحملا محرلا يذ

 ٠ ١[ 5 ةيانبلا | .خلإ ةرماكتس بفالادعاو :هلوقب هن باحجأف
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 زرخلا يف للخل ٌعانتمالا انه امأ .هصخي وهو .ةمصعلا يف للخ هقح يف عانتمالا نأل

 ىلع دبعلا ٌقح روهظل ؛ءايلوألا ىلإ ّلتقلا راص :ُدحلا طقس اذإو .دحاو ٌرّرح ةلفاقلاو
 ىلع َقيرطلا ةلفاقلا ْضعب عطق اذإو ءاوفع اوعاش نإو ءاولتق اوعاش نإف .ةانركذ ام

 عطق نمو .هدحاو رادك ةلفاقلا تراصف «ءدحاو زرحلا نا ويلا بجي مل :ضعبلا

 ءاناسحتتسا قيرطلا عطاقب سيلف :ةريخلاو ةفوكلا نيب وأ رصملا يف ًاراث وأ اليل ّقيرطلا
 .ةقيقح هدوجول ؛كن, يعفاشلا لوق وهو «قيرطلا ٌعطاق نوكي :سايقلا لو

 (مطقلا)

 يف ةهبشلا نأل ؛ةهبش ريصي الف «نمأتسملا صخي للخلا يأ :هصخي وهو (ةيانبلا».هلام ةمصع ف يأ :ةمصعلا يف
 بيرقك اذه ناكف ءدحاو تيب ةلزنم .ةلفاقلا نأ :دحاو زؤرح (ةيانعلا).هيف ةهبش ال يذلا ف رئؤت ال زرخلا ريغ

 ©/١/84[ ةيانعلا] .زرحلا يف تنكمت ةهبشل عطقي ال هنإف ءبيرقلا تيب نم يبنحألا لامو «ءبيرقلا لام قرس
 راد نم قرس ول امك :خلإ ةلفاقلا تراصف (ةيانبلا).ةدحاو ةيانجلا نأل :هلوق ىلإ هب راشأ :هانركذ ام
 كامضلاو ىمئاف وهو ةذحأ نإ لاملا درو اذبع لق لآ صاصقلا احح و دحلا| بجي م اذإف ءاهيف قراسلا نكسي

 لاقو «ةفوكلا لزانم لوأ ىهو ءرذنملا نب نامعنلا اهنكسي ناك يلا يهو :ةريجلاو (ةيانبلا).كلهتسا وأ كله نإ

 يفو «ةريحلاو ةفوكلا نيب عطقلا ةروص يف دحلا بوجو يضتقي سايقلا نأ :ماقملا حيضوت :خلإ سايقلا فو

 كني يعفاشلا لوق وشو دحلا| ابل وحج ٠ طانم هيلعو عةقيقح هد وج ول اراش و ناك الليل رضملا ُِق قيرطلا عطق

 نم وأ ؛مامإلا نم ثوغلا قوحل رهاظلا نأل ؛بجي ال رصملا يف عطق ول هنأ هلل فسوي يبأ نع يورو
 : رصملا سرامع اماو . عملا ثيح نم قيرطلا عصف لحج هي او .ردان كلذ مدعو عةيلع ع وطقملل سانلا

 ةياورلا يف هنعو ؛رصملا نع هدعبل روفلا يف ثوغلا هقحلي ال هنأل ؛رصملا برقب ناك نإو .عطقلا بجيف
 ؛ثبلي ال حالسلا نأل ؛عطقلا بجي رصملا يف هريغل وأ «حالسلاب اليل وأ اراه حالسلاب اولتاق ول هنأ ىرخألا

 بجيف «قيرطلا عطق دحويف ءرهاظ اعيرس هقوحل مدع يلايللا فو ؛ثوغلا ةقحليف توصي نأ ةلهم دخي الف
 :هريغب وأ .حالسلاب ناك ءاوس هبرقب ناك اذإ اذك و ءرصملا ف قيرطلا عطق ققحتي ال :ةفينح بأ لاقو .دحلا

 .ان اسح ثسا اذهو ىدملا قوحل لامتحا ةوقل ؛اراش وأ اليل



 قيرطلا عطق باب اأو

 5 : 2 ند 1 1 5 31

 عاطق وهف «بشنخلاب وأ هب اليل وأ ,حالسلاب ارامن اولتاق نإ :هنعو ,ث وغلا هقحليب هي

 قيرطلا عطق لإ :لوقن نحنو .ىلايللاب ءوطبي ث وغلا و ءاتسلب 5 حالسلا نأل ؛قيرطلا

 الإ ثوغلا قوحل رهاظلا نأل ؛هنم برقبو ءرصملا يف كلذ ققحتي الو «ةراملا عطقب

 مهباكترال نوسبحيو نوبدؤيو :قحتسملا ىلإ قحلل الاصيإ لاملا درب نوذخؤي مهنأ
 ْ ءللاملا

 ةيدلاف * هلتق يح 35-0 قنح نمو . انسب امل ؛ءايلوألا ل هيف ٌرمألاَف اولتق ولو «ةيانجلا

 تايدلا باب ْق نيبنس و ءلقثملاب لتقلا ةلاسق يهو 7 ةشينجح يبأ دنع هتلقاع نيل

 ضرألا يف ايعاس راض:هنأل هدب لق :ةرم ريغ رضملا ف قف نإو. .ىلاعت هللا ءان نإ

 .ملعأ هللاو «لتقلاب هرَش ٌعفْدْيَف ,داسفلاب

 مسا وهو :ثاوغلا .ثوغلا هيلع عوطقملا قحلي ال يأ :هقحلي ال (ةيانبلا) .قيرطلا عطق دح يأ :دحللا بجي هنأ

 .ثوغلا هقحلي ال رفاسملاو :رهاظلا نأل (ةيافكلا).ثوغلا هقحلي الف :ثبلي ال (ةيانبلا).ةرصنلا يهو «ةثاغإلا نم

 'ةيانحللا هذه قدح ال هنأل" :هلبق هلَوَق ىلإ راشأ انين امل «ةيانبلا).اوفع وأ ءاحلص وأ ءاصاصق : رمألاف
 قنخلا ةردصمو عةهلعاف قانخلاو ؛ةهقلح رصع اذإ هةشنجن نم فيفختلاب : قدخ نمو (ةيانعلا) .دبعلا قح رهظف

 [١مةهزه ةيانعلا | . يبارافلا ع اذك «نوكسلاب لاقي الو «نونلا رسمك

 ديفتسا ريتكتلا :تلق نيكتلل ليغفتلا نآل ؛اقيقحت و اعامس ديدشتلاب قنحخ :يرارتألا لاق :رصملا ىف قدخ

 ١١[ 1/8 ةيائبلا] .ديدشتلا ىلإ ةجاح الف ءةرم ريغ :هلوق نم



 ريشصلا بانك

 تع يبلا ةريسب صتخت :عرشلا يفو «رومألا يف ةقيرطلا يهو «ةريس عمج ريسلا

 نع طقس «سانلا نم قيرف هب ماق اذإ عةيافكلا ىلع طرق داهجلا ودا .هيزاغم يف

 :4ةفاك ْمُكَنوْلِتاَعُي امك ةفاك َنيِكرُْمْلا اوُلتاَقَوإ» :ىلاعت هلوقلف :ةيضرفلا امأ «نيقابلا

 *«"ةمايقلا موي 2 ضام داهجلا" ها هلوقلو

 مدقو «ءهب رومأملا سفنب ىدأتي ريغلا كلذو ؛هريغل نسح امهنم الك نأل ؛دودحلا عم هركذ :ريسلا باتك

 رفكلا داسف عفر :داهجلا نم دوصقملاو «قسفلا نم داسفلا نع ملاعلا ءالخنإ :دودحلا نم دوصقملا نأل ؛دودحلا

 .مدقم دبعلا قحو «ىلاعت هللا قح الإ سيل داهجلاو ءدبعلا قح اهضعب يفو «ىلاعت هللا قح دودحلا ضعب يف نألو
 يف ريسلا هب داري دقو «ةفاسملا عطق وه يي ياللا ييسلا ةي دازيا دقو ةتتسلا نيعةلعخ ةرجسلا لاقيو :ةقيرطلا يهو

 ١[ 7/9 ةيانبلا] . ودعلا ىلإ ريسلا اهرمأ لوأ نأل ؛اريس يزاغملا تيفسو :تالبماعملا

 لاق «نيكرشملا نع ضارعإلاو حفصلاب ءادنبالا يف ارومأم هك هللا لوسر ناك :«نيكِرْشُمْل وليا
 ,ةظعوملاب ءاعدلاب رمأ مث :4 نيك نك شعلان ع ضرع و لام لاقو «ليِمَجْلا حفص َمفَصلا حفصاف# : ىلاعت هللا

 نم ير هتوحو تسطر نوتقيفب ليبَس ىَلِإع ذا :لجو لا ابا ةلداحملاو
 مه نذأ ي | «اوملط مْ َنوُلَئاَقُي َنيِذَلل َنْذَأ ]8 :لاقف ءمهنم ةيادبلا تناك نإ «لائقلاب رمأ مث ه(نَسْحَأ

 4 هوُمْندَحَو ثْيَح ني رْشُمْلا اولئقاَفإ :ىىلاعت هللا لاق «لاتقلاب ةيادبلاب رمأ مث شوف 2و ولَئاَق نإف# :عفدلاب

 ١ ١ ةيائبلا] . 4َنوهَتنَي ْمْهَلَمَل هه َناَمِئَأ الُْهنإ رفكلا ةّمئأ اوُلتاَقَف :ىلاعت لاقو

 نم ثالث : ع هللا لوصر لاق :لاق كلام عب سنأ نع ةبشن نأ نب ديري نع "ةندنم" ,قادواذونأ هخرتأ *

 داهحلاو ءلمعب مالسإلا نم هجرخت الو ؛بنذب هرفكت الو هللا الإ هلإ ال :لاق نمع فكلا :نامعإلا لضأ

 .رادقألاب نامبإلاو ؛ءلداع لدع الو رئاح روح .هلطبي ال ءلاجدلا ئمأ رخآ لتاقي نأ ىلإ هللا نيثعب ذنم ضام

 [روجلا ةمئأ عم وزغلا يف باب 357 :مقر]



 رّيَسلا باتك ش ا هاذإ

 ؛هسفن يف داسفإ وه ذإ ؛هنيعل ضرف ام هنأل ؛ةيافكلا ىلع ضرف وهو .ايقاب اضرف هب دارأو

 نع طقس ؛«ضعبلاب دوصقملا ل اصح اذإف .دابعلا نع رشلا عفدو هللا نيد رازغالا ضوف اغإو

 نأل ؛هكرتب سانلا عينج منأ :دحأ هب مقي مل نإف .مالسلا 7 ةزانحلا ةالصك نيقابلا

 ؛نايعألا ضورف نم ريصي ذئنيحف ءاماع ٌريفنلا نوكي نأ الإ ؛ةيافكلا ىلع بجيف
 هت | م 0# رع

 0. را : 9-5 ً تبهع معو ا تا 5 .

 ؛بجاو داهنلا :"ريغصلا عماجلا" يف لاقو .ةيآلا «؟الاقثَو افافحخ اوُرفْنا# :ىلاعت هلوقل

 هل ةلالد الهنأ ءامهتتاكو .ايهطق ميه ع 5 صنلاب ديؤم هنأ :هباوجو «ةيضرفلا هب تبثي فيكف ءدحاو

 :هلوق نأ :هباوج و هيلع ظفلل ةلالد ال دارملا نم فنضملا هركذ اهو ؛هتيضرف ىلع ال .داهجللا ِءاقب ىلع الإ

 ريدقتلل نيعنملا وش ن وكيف 3 ضرف هنأ ىلاعت هل وقب تنك لق و «فوصوم ريدعت ن * فا هل كباإلف عقةشسص فان

 ١١7/9[ ةيانبلا| .مهنفدو مهيلع ةالصلاو ىتوملا لسغ لثم :ضرف وهو .قاب ضرف هانعم ناكف

 نع يور اذك :تلق ىهتنا ءبجاوب سيلو عوطت داهجلا نأ :يروثلاو ةمربش نبا نع ىكحيو :ةيافكلا ىلع
 هدابع بيذعت هنأل :هسفن يف داسفإ .هنيعل ضرف بيسملا نبا دنعو :ضرف ام هنأل (ةيانبلا) .امكترمع نبا

 لا 8 : 3
 2 0 7 2 ١ . 5 0 5 5 53 0 : 8 1 ١

 نوكيو ةئتف نوكت ال ىتح مهولتاقو(# :ىلاعت هلوق يف ةراشإلا هيلإو :خإ! ضرف امنإو (ةيانبلا).هدالب بيرخأو

 /١17[ ةيانبلا] .نيقابلا نع طقس ءاممب ماق اذإ ضعبلا نإف :خلإ ةزانجلا ةالصك (ةيانبلا) .هيونن هلك نيِدلا

 نيعت عملا اذه لصحي مل اذإف ءضعبلاب ةيافكلا لوصحل لكلا نع ضرفلا طقس امئإ هنأل :سانلا عيمج مَ
 ليي

 [٠34١/ه© ةيانعلا] .ليخلا عاركلاب دارملا :عاركلا نم (ةيافكلا).سانلا لك ىلع ضرفلا 310000 5 ش ١[ ءرع هاو 1 و : ش ع

 ريفنلا ناك اذإ الإ ةيافكلا ىلع داهجلا بجي يأ ةيافكلا ىلع بجيف :هلوق نم ءانثتسا :خلإ نوكي نأ الإ
 ىلع ضرتفيف «نايعألا ضورف نم ريصي ذئنيحف «نيملسملا ضعبب اومجه اذإ رافكلا رش عفدني ال أب انا

 يأ ةالاقثو اقافحت اورقثا# : ى عت هل وقل ؛ج ورلا نذإ ل ودب أ رملاو عءةديس لذا ن ١ هدب دبعلا وفيس ىدحاو لك

 ١ ١[ ةيانبلا| .ءارقفو ءاينغأ :ليقو ءاحاحضص وأ ناهس و ليزاهم وأ ءايحوشوأ انابشرأ :ةانفنمو انا



 ١ رّيّسلا باتك

 بوجولا ىلإ ةراشإ مالكلا اذه لوأف ؛مهيلإ جاتحي يح ءةعس يف نيملسملا نأ الإ
 الإ لصحتي ال كلذ دنع دوصقملا نأل اذهو ؛ماعلا ريفنلا ىلإ هرخآو «ةيافكلا ىلع

 ؛تامومعلل ؛اومديي مل نإ و ءبحاو رافكلا لانقو .لكلا ىلع ضرتفيف ؛لكلا ةماقإب
 قح مدقتل ؛ةأرما الو دبع الو جلا ةنظم ابل نأل ؛يبص ىلع ذاهحلا بجي الو

 ىلع ودعلا مجه إف .مهزجعل ف الو دق الو ؛ىمعأ الو ؛جوزلاو ىلوملا
 نذإ ريغب ٌدبعلاو ءاهجوز نذإ روغب ةأرملا جرخت فدل سانلا عيمج ىلع بجو :دلب

 قح يف رهظي ال حاكبلا قرو ,نيميلا كلمو «نيع نتعرف راح .هنأل «ىلوفل
 ءاعنقم امهريغب نأل ؛ريفنلا لبق ام فالخب ,موصلاو ةالصلا يف امك ؛نايعألا ضورف

 .جوزلاو لولا قح لاطبإ ىلإ ة ةرورض الف

 دعب ىقابلاب ملكت ءانثتسالا ذإ ؛ةعس يف نيملسملا نأ الإ بحاو داهجلا مالكلا لوأب دارأف :مالكلا اذه لوأف

 مكح ءاهتنا ىلإ ةراشإ ؛مهيلإ جاتحي بح :هلوق وهو :ةرخخآو .بوحجولا ىلإ ةراشإ هعومجمم. ناكف ءاينثلا
 نم برقي نم ىلع نيع ضرف ريصي امنإ «ريفنلا ءاج اذإف :"ةريخذلا" يف ركذو :لكلا ىلع (ةيافكلا).ةعسلا

 اذإ هكرت مهعسي ىح ؛ةيافك ضرف وهف ودعلا نم دعبي مهءارو نم امأو .داهجلا ىلع نوردقي مهو ودعلا
 نع اوزجعي مل وأ ودعلا عم ةمواقملا نم ودعلا نم برقي ناك نم زجع نأب مهيلإ جيت جيتحا اذإ امأ ءمهيلإ جتحي مل

 مهعسي الو ةالصلاو موصلاك نيع ضرف مهيلي نم ىلع ضرتفي هنإف ءاودهاجي ملو اولساكت مهنأ الإ ةمواقملا
 [517١/ه ةيافكلا] .جيردتلا اذه ىلع ًابرغو اقرش مالسإلا لهأ عيمج ىلع ضرتفي نأ ىلإ مثو مث ؛هكرت
 :ريثألا نبا لاق :ةمحرملا ةنظم (ةيانبلا).رابخألاو تايآلا نم كلذ يف ةدراولا تامومعلل يأ :تامومعلل

 اعإو ءاظلا حتف سايقلا ناكو ملعلا وعم. نظلا نم ةلعفم ةهندعم و ؛عءيشلا عصوم ءاظلا رسمك ةّنظملا

 موقلا ىلع تمجه :مهوق نم :مجه نإف .امهيلع بجي الو يأ :ةأرما الو (ةيانبلا).ءاها لجأل ترسك

 ىلع ةمدقم اهنإف :نايعألا ضورف (ةيانبلا).ةيراحجلاو دبعلا يف :نيميلا كلمو (ةيانبلا).مهيلع تلخد اذإ

 |! 4 ةيائبلا| هزات أ اعيقماةازكلو دبعلا ريغب ب يأ :امهريغب نأل 9/./١١[ ةيانبلا|] .امهقح



 رّيَسلا باتك ١04

 تيب لام نأل ؛هيلإ ةرورض الو رجلا هبشي هنأل ؛ءيف لسا ماد 5 لعجلا ةركيو

 نآل ؛اضعب مهضعب يوقي نأب نأب الف :نكي مل اذإف :لاق .نيملسملا بئاونل ٌّدَعُم لامل

 *."ناوفص نم ًاعورد ذحأ البل يبنلا نأ" :هديؤي «قدألا قاحلاب ىلعألا ررضلا َمفد هيف

 #«# "دال سار ضصضخاشلا يطعيو ,ةليلحلا ىذ رع تبزعألا يَرْفُي ناك ههكف رمخ و

 انه دارملاو «هلعفي ءيش ىلع ناسنإلل ءيش نم لعجي ام وهو :نيعلا نوكسو ميلا مضب :لعجلا هركيو

 ءيفلا ؛«ءيف نيملسملل ماد ام برحلا ىلإ جورحخلل يوقتلا هب لصخي اميف سائلا ىلع ةازغلل مامإلا هبرضي ام

 بئاوتل دغم لاملا تيب نأل ؛ةميئغلاو ةيزتلاو جارخلاك لاتق ريغب رافكلا نم باصملا لاملا مسا

 ةرحألا ذأ زوجي الو «ىلاعت هللا قح داهنجلا نأل ؛هانركذ يذلا :لعجلا [كلذ دوجو عم] هركيو.نيملسملا

 يتهو .قيقاثا عم بقاونلاو «برقأ مارا ىلإ اهوركم ناك هبشأ اذإو ءامارج. ناك ةرجأ ضحمت اذإُف هيلع
 ١ ١[ 5/5 ةيانبلا] .ثداوحلاو تاميملا نم هب نو نأ ناسنالا باوييااف

 ١١3/4[ ةيانبلا] .ةرفكلا رش وهو :ىلعألا ررضلا (ةيانبلا).ءيش لاملا تيب يف :نكي مل اذإف

 .ودعلا ىلإ هثعب اذإ :شيجلا ريمألا ىزغأ :لاقي ءازغإلا نم [ةوزغلا ىلإ لسري يأ] :خلإ يزغي ناك
 انخيش ةححسل يف عقوو ,ماللاو فلألاب تيوعألا :خسنلا ضعب يف عقوو ءشهل ةأرما ال يذلا :تيزغألاو

 ناكم نم صخش نم لعاف مسا :صخاشلاو «هتأرما :لحرلا ةليلحو .حيحصلا وهو .ماللاو فلألا نودب

 ١7٠١/9[ ةيانبلا] .ودعلا ىلإ بهذي يذلا ينعأ لوألا انه دارملاو ؛عافترا يف ىراس اذإ ناكم ىلإ

 َّق مك احلاو م فق لح | هاورو «كيرش نع ةيراعلا َّق يئاسنلاو ع ويبلا فق دوادوبا هج رخأ *

 4 ع 1 : : 8 2 ٍ 4 8 عع 1 1

 زيزعلادبع نع كيرش نع "هنتس" يف دوادوبأ جرحأ [8//5371 ةيارلا بصن] .ع ويبلا يف كردتسملا
 0 2 +. 3 ش 1 1 | , ١ نارع 1 جك 0 1 9 8 5 98 1 3 ع ش 58 .

 بصعأ :لامف .نيتح موي اعردا هنم راعتسا هك ينلا لا هيبا نع ةيما نب لاوعص نب ةيمأ نع عيفر نب

 | ةيراعلا نيمضت يف باب "ه5 :مقر] .ةنومضم ةيراغ لب ال :لاق | 2 | لاسم اني

 "50 هَ 7 1 ١ : ه0 و 3 7 00 1

 رمع ناك :لاق ءزلخم ىلا نع مضاع نع ضقخح اشسدح ريسلا باتك ق هفنصم" ق ةبيش يىلأ نبا هاور

 [جورزلا كرتيو يزغي برعلا يق اولاق ام.باب «47/7] .رفاسملا هيطعيف «ميقملا سرف ذخأيو برعلا يزغي



 لاتقلا ةيفيك باب
 ىلإ مهوعد :انصخح وأ :ةنيف اورصاخف «(برحخلا راد نوملسملا لخد اذإو

 مالسإلا ىلإ مهاعد ىح اموق لتاق ام متِلع يببلا نأ" :سابع نبا ىئور امل ؛مالساإلا اا 2 5 52 عا عا 6 ظ .,
 ( 0 د 3

 َة ّة

 لتاقأ نأ كارما" 0 لاق لقو .دوصقملا لوصحل ؛مهلاتق نع اوفك :اوياجا نإ لاق

 03 3 نما نضع 3 .ثيدحلا **"دللا الإ هلإ ال :اولوقي يح سانلا

 و هب «ةيزجلا ءادأ ىلإ مهوعد :اوعنتما ن

 ؛مالسإلا الإ مهنم لبقي ال هنأل ؛ةيزحلا ***.شويجلا ءارمأ الع هللا لوسر رمأ
 لك :ءاجلا رك : انصح وأ (ةيانعلا).هتيفيك كنايبب أدب «لاتقلا داهجلا باب نم لوألا رمألا ناك امل :باب

 [38١/ه ةيانعلا] .نصحلا نم ربكأ ةنيدملاف ءهفوح يف ام ىلإ لصوتي ال زرحم ىمحم ناكم
 لالدتسالا هجو :لاق دقو (ةيانعلا).دعتمو مزال فكف ؛هنع مهسفنأ اوعنم وأ مهلاتق نع اوعنتما يأ :مهلانق نع اوفك
 اذإ ردقلا تشاح نم برحل نوريسي دنحلا :شيحلا :شويجلا ءارمأ .هلبق ام فلاخي ةياغلا دعب ام مكح نأ
 ١[ 77/8 ةيانبلا] ."برغملا"نم هذحأو «ةعيرشلا جات هلاق ءتلغ

 5 يبلا لتاق ام :لاق سابع نبا نع لحجر نع هل بحاص نع يروثلا نع هفنصم يف قازرلادبع هاور :نلرع 06 . 1 ١ هب 1 د 2#
 تيدح. :لاقو «"كردعسملا" يف .مكاخلا هاور:كللذكو [وذغلا ءاعد باب ؛91/5] .:مهاغق الإ اموق
 [؟7/./377 ةيارلا بصن .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص
 نق

 نمو ءرمع ثيدح نمو «رباح ثيدح نمو ءرمع نبا ثيدح نمو ؛«ةريره يلا ثيدح نم يور

 هربخأ ةريره ابأ نأ بيسملا نب ديعس نع "هحيحص" يف يراخخبلا جرخأ [37/ ةيارلا بصنإ .سنأ ثيدح
 ئم مصع دقف هللا الإ هلإ ال :لاق نمف هللا الإ هلإ ال اولوقي نح سانلا لتاقأ نأ ترمأ :لاق 3 هللا لوسر نأ 5 2 ١ ! . [|- : هَ | 0 ' ١م“ ده 9 تهدأ هنأ 1 هاليص 31

 [ةوبنلاو مالسإلا ىلإ 3 يبنلا ءاعد باب ,: 5 :مقر] .هللا ىلع هباسحو «هقحب الإ هّسفنو هلام

 اريمأ رم ادإ 0 هللا لوسر ناك :لاق ةيبأ درع ةديرب قب ناميلس نع ي راخبلا الإ ةعامجلا هج رخأ تلف

 هللا مساي اوزغا :لاق مت اريخغ نيملسملا نم هعم نمو «لج وزع هّللا ىوقتب هتضاخم ف هاضوأ ةّيرس أ شيحج ىلع

 تيقل اذإو اديلو اولتقت الو اولثمت الو اوردغت الو ولعت الو اوزغا هللاب رفك نم اولتاق هللا ليبس يف
 < (مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ ام نهتيأف -لالح وأ - لاصخ تالت ىلإ مهعداف نيك رشملا نم كودع



 لاتقلا ةيفيك باب ١4

 ,ةيزحلا هنم لبقي نم قح يف اذهو ,صنلا هب قطن ام ىلع لاتقلا هب يهتني ام ٌدحأ هنألو

 لاق لوبق ىلإ مهئاعد يف ةدئاف ال ,برعلا نم ناثوألا ٍةدبعو نيدترملاك هنم لبقت ال نمو
 ىلع ام مهيلعو «نيملسملل ام مهلف :اهولذب نإف .4نوُملْسُي وأ :يولتاقث» : ىلاعت هلا

 *ءانلاومأك مهلاومأو انئامدك مهؤامد نوكيل ؛ةيربخلا اولذب نإ : هدف ىلع ل وقل ؛نيملسملا

 .ملعأ هللاو ءنآرقلا يف هيف روكذملا ءاطعإلاب دارملا اذكوأ ل وبقلا لذبلاب دارملاو

 دي ْنَع ةيْرِجْلا اوطْعُي ىَّتَح :هلوق ىلإ 4للابَنوُنِمْوُي ال َنيِذَلا اوُلِتاَقط :ىلاعت هلوق ديري :صنلا هب قطن
 ١15/9[ ةيانبلا] .ةيزجلا ءادأ ىلإ مهوعد :مهوق هيلع لدي يذلا ءاعدلا ىلإ ةراشإ :اذهو ١[ 35/8 ةيانعلا]
 (ةيانبلا).اهولذب نإف :يرودقلا لوق يف يأ :لذبلاب دارملاو (ةيانبلا).اوملسي نأ ىلإ يأ :نوملسي وأ
 ١١[ 4/9 ةيائبلا] .روكذملا ليوأتلا ىلع ريمضلا ريكذتو «ةيرحلا يف يأ :يرارتألا لاق :هيف روك ذملا

 ١[ 4/9 ةيانبلا] .4ةّيْرحْلا اوطْعُي ىَّتَح:لجو زع هلوق وه :نآرقلا يف

 ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهوعدا مث ؛,مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ نإف ؛مالسإلا ىلإ مهوعدا مث <
 نأ اوبأ نإف ؛نيرحجاهملا ىلع ام مهيلعو نيرحاهملل ام مهلف كلذ اولعف نإ مهنأ مهربخأو ؛نيرجاهملا راد
 نينمؤملا ىلع يرجي يذلا هللا مكح مهيلع يرجي نيملسملا بارعأك نونوكي مهفأ مهربخأف اهنم اولوحتي
 مه نإف «ةيزجلا مهلسف اوبأ مه نإف «نيملسملا عم اودهاجي نأ الإ ءيش ءيفلاو ةمينغلا يف مه نوكي الو
 نأ كودارأف نصح لهأ ترصاح اذإو ؛مهلتاقو هللاب نعتساف اوبأ مه نإف ءمهنع فكو مهنم لبقاف كوباحأ

 :كباحصأ ةمذو كتمذ مط لعجا نكلو هيبن ةمذ الو هللا ةمذ مهل لعجت الف دلك هيبن ةمذو هللا ةمذ ممل لعحت
 لهأ ترصاح اذإو ؛هلوسر ةمذو هللا ةمذ اورفخت نأ نم نوهأ مكباحصأ ممذو مكمنذ اورفخت نأ مكنإف

 ؛كمكح ىلع مهلزنأ نكلو ءهللا مكح ىلع مهزنت الف هللا مكح ىلع مشزنت نأ كودارأف نصح
 [ثوعبلا ىلع ءارمألا مامإلا ريمأت باب ,171 :مقر].ال مأ مهيف هللا مكح بيصتأ يردت ال كنإف

 نع نوميم نب نيسح نع مكحلا نع "هننس" يف نطق رادلا جرخأ [5801/7 ةيارلا بصن] .بيرغ *
 .ىهتنا .انتيدك هتيدو ءانمدك همدف ءانتمذ هل تناك نم :بلاط يبأ نب ىلع لاق :لاق يدسألا بونجلا يبأ

 «بونجلا يبأ نع هللادبع نب هللادبع نع نوميم نب نيسح نع هاورف ؛بلغت نب نابأ هفلاخ :ئيطق رادلا لاق
 [|دودحلا باتك .54/8] .ثيدحلا قيعض بوننللا وبأو



 15 لاتقلا ةيفيك باب

 ةيصو يف التلع هلوقل ؛هوُعْدَي نأ الإ مالسإلا ىلإ ةوعدلا هغلبت مل نم لتاقي نأ زوجي الو
 مهلتاقن اّنأ نوملعي ةوعدلاب مهنألو *.'هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهعْذاف':دانجألا ءارمأ

 عالاس الا ةوعدب

 ,لاتقلا ةنؤم ىفكُتف «نوبيجي مهلعلف ؛يرارذلا يبسو ؛لاومألا بلس ىلع ال ؛نيدلا ىلع

 زارحإلا وأ ؛نيدلا وهو ماعلا مدعأ ةمارغ الو «يهنلل َمَْأ ةوعدلا لبق مهلتاق ولو
 ف ةغلابم ةوعدلا هتعلب نم وعدي نأ نحمي .كايبصلاو ناوتسنلا لتقك راصف «رادلاب

 **:نوراغ مهو «قلطصملا ينب ىلع راغأ الكفع يبنلا نأ حص هنأل ؛كلذ بجي الو «راذنإلا : ُ 0 للا ع ع ع اع

 ؛يرهوجلا هلاق بسنلا يف رسكلابو ؛ماعطلا ىلإ حتفلاب وه :ةوعدلا (ةيانبلا).لوهجملا ةغيص ىلع :ىفكنف
 مصاعلا :انلق ءلتقلا ةمرحل نمضي ىعفاشلا لاقو :ةمارغ الو ١74/9[ ةيانبلا].برحلا يف مضلاب :ليقو
 ١-./١5[ 51/8 ةيافكلا] .نامضلا بوحول يفكت ال لتقلا ةمرح درحبو ءدجوي ملو ؛نيدلا وه كدنع
 (ةيانبلا).ةيرسلا وأ شيحلا سأر وأ مامإلا يأ : وعدي نأ (ةيانبلا).مهيلع ةيد الو ءصاصق ال هنإف :نايبصلاو
 نطب :فاق هرخآ ٍيفو «ماللا رسك و ةلمهملا ءاطلا حتفو ةلمهملا داصلا نوكسو ميملا مضب  :قلطصملا ينب

 [!؟ ه8 دب نم

 نع "هحيحص" ف ملسم جرخأ /88٠[ ةيارلا بصن] .مالسإلا ىلإ مهوعدا ؛«ةديرب ثيدح يف مدقت *
 تمانع قافاضوأ ةيرس لأ شيع ىلع اريفآ مآ اذإ 98 للا :كوسر تاك لاق هيبآ نغ ةديزب نب ظابط
 هللاب رك نم اولتاق هللا ليبس يف هللا مساب اوزغا :لاق مث اري نيملسملا هرم هعم نمو «لطعوره هللا وقتي

 ثالث ىلإ مهعداف نيكرشملا نم كودع تيقل اذإو ءاديلو اولتقت الو اولثمت الو اوردغت الو اولغت الو اوزغا
 .ثيدحلا .مالسإلا ىلإ مهوعدا مث ,مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ ام نهتيأف -لالحخ وأ - لاصح
 [ثوعبلا ىلع ءارمألا مامإلا ريمأت باب «١177١:مقر]

 ف ملسم جرخأ [581/* ةيارلا بصن] .نوع نبا نع ملسمو يراخبلا هجرخأ قلطصملا نب ثيدح**
 يف كلذ ناك امنإ :يلإ بتكف :لاق «لاتقلا لبق ءاعدلا نع هلأسأ عفان ىلإ تبتك :لاق نوع نبا نع "هحيحص"
 مهلتاقم لتقف «ءاملا ىلع ىقست مهماعناو ؛نوراغ مهو قلطصملا نب ىلع دقي هللا لوسر راغأ دق مالسإلا لوأ
 [مالسإلا ةوعد مهتغلب نيذلا رافكلا ىلع ةراغإلا زاوحج باب « ٠" :مقر] .لئموي باصأو مهيبس ىبس و



 لاعقلا ةيفيك باب / ١

 .ةوعدب نوكت ال ةراغلاو * ؛قرخي مث ءاحابص ىَنبَأ ىلع َرْغُي نأ لف - ةماسأ ىلإ َدِهَعو

 ناميلس ثيدح يف #تِلع هلوقل ؛مهوبراحو ءمهيلع هللاب اوناعتسا .كلذ اوبأ نإف :لاق

 نعتساف اهوبأ نإف" :لاق نأ ىلإ "ةريزجلا ءاطعإ ىلإ مهعْداف كلذ اوَبَأ نإف" :ةديرب نب

 ناعتسيف «هءادعأ ىلع رّمدملاو ؛هئايلوأل رصانلا وه ىلاعت هنألو **."مهلتاقو مهيلع هللاب

 *** فئاطلا ىلع متاع هللا لوسر بصن امك َقيناحبا مهيلع ويف .رومألا لك ف هب

 نئيطسلف نم عضوم :ةروصقم فلأو لون اهدعب ةدحوملا َءابلا نوكسو ةزمهلا مضب هب [ىلبد ترو ىلعإ <

 ا وعنتم ف ١ نإف يأ :اوبأ ناإف (ةيانبلا).عارسإلاو رمألا رس: اهيف نذل :3 وعدب ناوكت ال .ةلمرلاو تالقسع ب

 ١15/5[ ةيائبلا| .كلهملا يأ ريمدتلا نم لعاف مسا وهو :رّمدملاو (ةيانبلا).ةيزحلا نع

 جرجا مرا ع ةيارلا 55 . رضحخالا يبا نب حلاص نع هئجاف نباو دواد وبا هحج رخخأ ةيفاسا ثيدحو 93

 85 هللا لوسر نأ ديز نب ةماسأ نع ةورع نع يرهزلا نع رضألا يبأ نب حلاص نع "هننس" يف دادوبأ

 | ودعلا داالب ِق قرخلا 5 بنان 715 :مقر] .قرححو اححابض بأ ىلع راغآ ؛ :لاقف هيلإ ديع كاك

 |[ /7 ةيارلا :بصضن] ديب نع ةديرب نب كاميلس تيدح.ق قللذ مدقت **

 ىلع اريمأ رمأ اذإ 25 هللا لوسر. ناك :لاق هيبأ نع اةديرب نب.ناعيلس نع "هحيحص" يف ملسف هجرخأ
 ريتا

 و | | 1 8 لإ | ها + [!2: رظ |[ 5 7 : ا نسصدرتلا| نه هدم درع لا
 2 داص وا ةي مس 5 11

 ّ ض>و د 5 ١ نا | راع 1 56 1 5 ١ 2 ف از نع ج صح تل ا

 :-لاق لا | - اكلة ١ ةهلّتشت اه ناولثم الو ءارودغت ٠ ١ عا هلغت ال ١ آو نغا هللأاز فك سه أولتاخم هنلأ انيس
 5 -< سا 5 أ مب عا ا و 5 6 يّ“ نلآ ىلا ا لأ دع - ين <

 .مهلتاقو هللاب نعتساف اوبأ مه نإف ءمهنع فكو .مهنم لبقاف كوباجأ مه نإف :ةيزجلا مهلسف اوبأ مه نإف

 [ثوعبلا ىلع ءارمألا مامإلا ريمأت باب ع١ :مقر| .كيدحلا

 دعس نبا هاورو ؛ليسارملا يف دوادوبأ هاورو ءهب هدنس لصي ملو ًالضعم ناذكتسالا يف يذمرتلا هركذ ***
 رمع :لوقي ةبيتق تعمس لاق "هعماج" يف يذمرتلا جرخأ [587و887/» ةيارلا بصن] .تاقبطلا ف

 حارجللا نب . عيكو انتدح ةبيتق تعم :لاق ع«لمعو لوق ناميإلا :لوقي ناك و ثيدحع بحاض ناكو د هراه نبا

 ا

 : ١ ْ 5: 9 “< 5 5 نول ا ٍِ _ 53 : :١ ب ' 5 1 , 5 4

 اذه نم :عيك ول تلق :ةيبتق لاق «فئاطلا لها ىنع قينجتملا بصن 25 ىبلا نا ديزي نب روث نع لجر نع

 [ةيحللا نم ذحألا يف ءاجج ام باب 9957 :مقر] .نوراه نب رمع مكبحاض :لاق



 ١4 لاتقلا ةيفيك باب

 ؛مهّراجشأ اوعطقو املا مهيلع اولسرأو :لاق *.ةريوبلا قرحأ اةتلَع هنأل ؛مهوقرحو
 قيرفتو ؛مهتك وش رسك و «مدب ظيغلاو ِتبكلا َقاحلإ كلذ عيمج يف نأل ؛مهعورز اودسفأو

 ف نآل ةرححاتا وأ يبدأ ماسع ميل دانك نإو مهيمرب سأب الو .اعورشم نوكيف :مهعمج

 هنألو ءصاخ- ررض رجاتلاو ريسألا لئقو مالسإلا ةضيب نع بذا ماعلا ررضلا عفد يمرلا

 نيملسلا قاييمعي اوسرت نإو «هباب دّسْنال هرابتعاب عنتما ولف «ملسم , درعا دييضتَ واقف املق
 داهجلا ب

 رذعت لإ هنأل ؛رافكلا ىمر لاب نودصقيو .انيب ال ؛مهيمر دج يللا ل :ىراسألاب وأ

 ؛مهيلع ةيد ال مهنم اوباصأ امو «ةقاطلا بسحب ةعاطلاو ءادصق نكمأ دقلف ءالعف ٌريبمتل

 ؛ةَّصّمْخَلا ةلاح فالخب ؛ضورفلاب نّرقُت ال تامارغلاو ءضرف َداهجلا نأل ؛ةرافك الو

 :لاقي :يرارتألا لاقو ءناوهلاو لذلا وهو :تيبكلا (ةيانعلا).رادلا رغصم ةريودلا نزو ىلع :ةريوبلا

 مارح ملسملا لتقف ىلع مادقإلا نأ ؛كلذ هل 1 5 عنصلا الك فلتي هنأو امل ف مِهيش نأ ملع ادذإ ةنإ

 ةضيب نيبو اهنيب ىونعملا هبشلل هعمتجم يأ :هالسإلا ةضيب نع ١[ 4/6/5 ةيانعلا| .زئاح رفاكلا لتق كرتو

 ١[ 5/8/8 ةيافكلا| ."برغملا"يف اذك «دلولا عمتجم كلت نأ امك ةعمتجم اًهأ وهو اهريغو ةماعنلا

 نوملسملا باصأ انم يأ : مهنم اوباصأ امو (ةيافكلا).ماعلا ررضلا عفد يمرلا يف آل :هلوق ىلإ ةراشإ :انيب امل

 .هب رومأم ضرفلا نأل :ضورفلاب نرقت ال (ةيانبلا).ممي نوكرشملا سرتت نيذلا مهاراسأو «نيملسملا نايبص نم
 ساق امع باوج اذه :ةصمخملا ةلاح (ةيانبلا) .ةافانم نيرمألا نيبو ءهنع يهنم ضحم ناودع ةمارغلا ببسو

 ةصمخملا ةلاح ريغلا لاه لوانشك نامضلا يفني ال داهجللا ةماقإ ةرورضل يمرلا قاللطإ :لاقو (ةيانبلا) نسحلا ةيلع

 ع ةيانبلا | .اذه فاللخب ةصمخملا ةلاح نأ :باوجلا ريرهت و .كامضلا بجيو ؛ةرورضلا ناكمل

 دعس نب ثيللا نع "هحيحص" ف ي راختبلا ةحرختأ | 27/# ةيارلا بضنإ .مهتبك يف ةتسلا ةمئألا هجرحجأ *

 نم متعطق مف تلزنف «ةريوب بلا عطقو ريضنلا نيب لف ك5 هللا لو 1000 وسر قرح :لاق يكف رمع نبأ نع عفان نع

 [ريضنلا ب ثيدح. باب «4 ٠١ :مقر] وللا نذإبف اًهلوُصَأ ىلَع ةّمئاق اهوُمتك َرَث ْوَأ ِةَنيِ |/



 لاتقلا ةيفيك باب ن1

 سفنلا فالتإ ىلع ّنيبمف :داهجلا امأ هسفن ءايحإ نم هيف امل ؛نامضلا ةفاخم عنتمي ال هنأل
 ناك ادإ :نيملسملا عم هفقساوعللو عابستلا جارخخإب ل مك الو *لاق .نامضلا رذح عدت 5 يف

 ديعلا ضر ١ ف

 جارخإ هركيو .ققحتملاك بلاغلاو «ةمالسلا وه بلاغلا نأل ؛هيلع ُمَمْوُي ًاميظع ًاركسع
 ضيرعتو ؛ةحيضفلاو جامطلا ىلع نهضيرعت هيف نأل ؛اهيلع نمؤي ال ةيرس يف كلذ
 ليوأتلا وهو ءنيملسملل ةظياغمإ اب نوفختسي ميشاف «فافختسالا ىلع فحاصملا

 2 07 را قا نارقلاب اب اورفاست ال" :الكلع هلوقل ؛حيحصلا

 .نامضلا لدب اهببسب لمحتي ةميظع ةعفنم وهو «هسفن ءايحإ نم ريغلا لام لكأ يف يأ :هيف امل

 زوجي ال امك «زوجي ال كلذو ضرف وه يذلا داهجلا نع اوعنتمال مهلاتقب نامضلا بجو ولف :سفنلا فالتإ
 دلقت نع يضاقلا عنتمي الك ؛دلجحلا نم ركبلا ينازلا تام اذإ اميف مامإلا ىلع ةرافكلاو «ةيدلا باجيإ

 .نامضلا نع افوحخ ؛لتقلا نع دهاجلا عنتمي يأ :عنتميف ١533/5[ ةيانعلا| .ءاضقلا

 يف هللي دمحم لاقو ,"طوسبملا' يف هركذ «راهنلاب نونمكيو ليللاب نوريسي ليلق ددع يهو :ةيرس يف
 نسحلا لاقو ؛ةئام ةيرسلا لقأ :كلي ةفينح يبأ نعو ؛ةثالث هاندأ ةيرسلا يف ثعبيام لضفأ :"ريبكلا ريسل

 1١/8 *١[ ةيانبلا| .فاللآ ةعبرأ شيلا لقأو «ةئام عبرأ ةيرسلا لقأ :هسفن هسفن لوق نم دايز نبا

 وه قافحتسا نتنيعم ضيرعت يأ :حيحصلا ليوأتلا وهو (ةيانبلا).كلذ جارخأ يف يأ :هيف نأل

 ىهنلا :ىمقلا نسحلا وبأ لاق امع ازارتحا حيحصلاب ليوأتلا ديق امأو ١737/9[ ةيانبلا] .حيحصلا ميوأتلا

 0 ٠ ةيانعلا | يبست “ع يور اذك و .ءفحاصملا ةلق دنع مالسإإلا ءادتبا يف ناك

 ةيعفاشلاو ؛هعايض هةعم نمؤيال يذلا ريغصلا شيحلا ىلع ثيدحلا لمح قير فنصملا نأ حا اورفاست ال

 «ةيردحللا قالظإب المع ةايارسلاو سويطلا ني قرف الو :ىطرقلا لاق «هقالطإب ةيكلاملا ذخأو «؛كلذ يف انعم

 :هلوقب يراخبلا هيلإ راشأو ءثيداحألا ضعب يف سل ءاج دقو «ءفحاصملاب :ثيدحلا يف نآرقلاب دارملاو

 روسا ةياببلا| ودعلا نعرأ ىلإ فحاضملاب رفنسلا ةيقلرك ناي

 عفان نع هلي كلام نع "هحيحص" يف يراخبلا هجرخخأ [57/7 ةيارلا بصن] .يذمرتلا الإ ةعامجلا هاور*
 ةيهارك باب :مقر] .ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفامسي نأ 2 2 هللا لوسر نأ انهو رمع نبا نع

 [ودعلا ضرأ ىلإ فحاصملاب رفسلا



 "5". لاتقلا ةيفيك باب

 قرف موق اوناك اذإ ,فحصملا هعم لمحي نأب سأب ال نامأب مهيلإ ملسم لخد ولو
 رافكلا

 قالي لمع.ةماقال ميظعلا ركسعلا يل نحت رئاسعلاو ةنضرعتل مدع رهاظلا نأل ؛دهعلاب
 درك لو .ةفلل مد تويبلا يف ّنهرارقف :ٌباوشلا امأف اواو يقسلاو خبطلاك نحب

 5 نيت ١ الو (ةرورضلا دنع الإ ةيماسلا فعض يا لتس هنأ ؛لاتقلا

 الإ ه ةأرملا لتاقت الو .رئارخلا لود ءامالابف «نيحج رخخم ديال اوناك إف ةمدخلاو ةعضابملل
 ةمدخلاو عامجلل

 .ةرورضلل ؛دلب ىلع ودعلا مْحهَي نأ الإ هانيب ال ؛ةديس كداب الإ دبعلا الو 35 لذاي

 ءاوُرِدْعَت الو ءاولعَت ال" :الكلع هلوقل ؛اولْثمَي الو اوشه اوُرِدْغَي ال نأ نيملسملل يغبنيو

 3 ايورعل ةلثملاو «دهعلا رم ضقنو «ةنايخلا : ردغلاو ؛ ,منغملا نم ةقرسلا :لولقلاو لو
 ميلا

 ًاخيش الو ءاّييص الو ٌةأرما اولتقي الو .لوقنملا وهو رخأتملا يهنلاب ةخوسنم نيئرعلا ةصق
 ؛مهنم ققحتي الو هينارسلا وه اندع لتقلا جيبلا أل ؛ىمعا الو ءادعقم الو ءايناف

 :ةأرملا لتاقت الو :هلوق نم ءانشتسا :نأ الإ (ةيانبلا).جوزلاو ىلوملا قح مدقتل :هلوق ىلإ هب راشأ :هانيب امل
 ١[ 4/8 ةيانبلا] .نيع ضرف ريصي ٍذئتح داهجلا نأل «نالتاقي ةرورضلا دنع ينعي دبعلا الو
 نوينرعلا اهيلإ بسني ةليبق يهو «ةفرع ءاذحب ٍداو ةنرع :كلملا نبا لاق ؛ةنرع ريغصت ٍنيرع عمج :نيينرعلا

 نم هلك اذه :ةأرما اولتقي الو .ئهح ةنيهج يف :لاقي امك «ةبسنلا نع ثينأتلا ءاتو ريغصتلا ءاي تطقس

 ينافلا ريبكلا خيشلا يف باوجلا اذه :"ةريعذلا" يف لاق :ايناف اخيش الو ١7[ 6/9 ةيانبلا] .يرودقلا مالك

 لهأ نم نوكي الو ؛لابحألا ىلع ردقي الو «نيفصلا ءاقتلا دنع حايصلا ىلع الو ؛لاتقلا ىلع ردقيال يذلا

 ؛لاتقلا ىلع ضرحم هحايصبو «براحم هلاتقب هنأل ؛لتقي كلذ ىلع ردقي ناك اذإ امأ «ريبدتلاو يأرلا

 ؛ةنس نيرشعو ةئام نبا ناك و ءةمصلا نب ديرد لتق 225 هللا لوسر نأ حص دقو «براخما رثكي لابحألابو

 [؟.8م-5-١9.7؟ . 1/8 ةيانعلا] .يأر بحاص ناك هنأل ؛ةنس نيتسو ةئام نبا :ةياور فو



 لاتقلا ةيفيك باب م

 .فالخ هاف هلجرو هذي عوطقل أو ؛ئميلا 2 هلو لا سباب َلَتَقي اي اذهو

 ! دلايبص ُك 5

 525 هللا لوسر,أر نيحو ”.يرارذلاو نايبصلا لتق نع ىف يلع يببلا ن أ حص دقو ءانيب ام

 ذحأ وكي .نأ الإ :لاقا**,"؟ثَلَف ملف. لئا مله تنتاك ام :اهأ :لاق هن وتقم ةأرما

 لتقي اذكو «دابعلا ىلإ اهررض يدعتل ؛ةكلم ةأرمل  نوكت وأ «برحلا يف يأر هل نمم ءالؤه

 ةيغ هنأل ؛انونجم اولتقي الو .ةقيقح حيبم لاتقلا نألو فرشل ًاعفد ؛ءالؤه نم لتاق نم
 مهاذأو م رشت

 «كالتاقي اماد ام نالتقي نونجماو ىب بصلا نأ ريغ ءةريشنل ًاعفدا ل اتقيف «لتاقي نأ الإ ؛بطاخم
 جئاربشلاب

 يلإ] 31 |١

 . هانارغملا لف ااذكأ ؛ةفيقح تيمنا ال هتك رجح باهذ و هسح- ناللطب سييلاب داريو ءجو ءافملا يأ :قشلا سباي

 اولتقا' ٠ تاع هلوقب ناقل يعفاشلا جتحح.ا 2 7 كاف قشلا سباي لتقي هي :هلوق وهو :اددب أف ١ ١[ ه3 ةيائبلا |

 0000000 نيب اقيف وت «كولتاقي يذلا خويشلا نم املا تف تثقل "يه مك اوقبتسلاو 21 5 ريشمملا ل ةعش
 اة --

 دعقملاو ىمعألاو ينافلا خيشلا ىلإ هب راشأ :ءالؤه نم (ةياببلال:تكحسلل اهرجعآ ف ءاشاو ةيبنت ةملك :ةاه

 [ ١ 1/7/8 ةيانبلا| .ةأرملا

 مث رمع لع عفان ع هةدديحعص راختبلا ئثورو و [ةترا# ةيارلا تبيشت ]| .ظفللا اذك بيب رغ"

 لئادبع 5 نلوح 7 5 2 هدنخا ع 517 ٍِج

 :كاحبضلاو:ءايسلا ازمق درع 25 هللا لاس ر مهنف 585 هللا لاوس ر يرزاغمه ضعب ىف ةلوتقم ةاآرما تدججو ؛لاق

 |[ تييدويلللا 3 ءابستلا اثف بابا" 18 يقول

 5 نوح هاورو نم رلادنتع نب ةريخملا نع ةدجاف نباو 3 يسلايطلا كيبل ول | كل نع ىئاسنلاو دوادوبأ عسر“

 جرخخأ [581//* ةيارلا بضت] ."كردتسملا يق كاطرب ,ادسيسمع" يف قابس نبأ اور :كللتكو ؛ةيدسإ

 0 . 1 0 . هنا 8 ؛ - 1 ع 3 || أ 0 ْ

 ئيدح :لاق حابر نب يفيص نب عقرملا قو | رهعا ايدحت :لاق ىبسلابطلا كيلرولا يأ نع 000 يف دوادوبا

 1 ح دابالإ راج 1 ١ ع

 <ب مل م عار انلل ...ت| ف جى ح4 مكك ثنا 5 امك 1[ : 5 : ا
 ل اعبت اا ىلع فسح ا أ ع 2 لا 3 رقما  هتمط عى + تدل 2 - اهم :لاق م ا حابر هنا نع ل

 دوق + هو ناتتضرلا| 1 فاعلا .ء 15 0: - + |[ ! ْ أاكنزإ 2 ||
 ههمدقلا .دعو ؛لاق ع. اثامتل هده تناك انف :لامكا عازبيش تارفأ لع :لاقف نءاحف ىالاؤه عيتسا اهتاع لكنا : لاق

 ناد“ يا يا >7 ع تلا
 "يمص - وحلا

 ا 1 0 8 -. 5 1 5 585 8 1 ت6 | خسن : 5 1

 [أءاسنلا لتقف يف باب (©85 :مقر| .افيسع الو ةارعا ملتقت ل :نلاتل اق :لاقف ةلع قعبف تتلولا و دلاع
 1 0 نت 32 353 ه / دا اا



 مى لاتقلا ةيفيك باب

 ناك لاو هول باطخلا هحجج وتل باقعلا لهأ رف هنأل رشا دعب هلتقب سأب 3 امهريغو

 غولبلاو لقعلاب '
 نيكر شملا نم هابأ لحرلا قدي نأ هركي و :جيسملاك ةتقاقإ لاح يف وهف «قيفيو نجي

 «قافنإإلاب هؤايحإ هيلع بجي هنألو :ككافوُرعَم ايندلا يفاًمهبحاَصَو 8 :ى عت هلوقل ؟هلتقيف

 نبالا ىلع

 اصحي دوصقملا نأ ؛ةريغ هلتقي ح هيلع عنتما هك .هئانفإ ف قالطاإلا هضقانيف

 نبال ريغ

 7 ال «هلتقب الإ هعفد هنكمي ال ثيحب هلتق بألا دصق نإو يب هماحتتقا ريغ نم هريغب

 هنكمب الو «هنبا ىلع ها ملسملا بألا رهش ول هنأ قرت هلأ ,عفدلا هد وصقم نأ ؛هب

 .ىلوأ اذهف ءانيب امل ؛هلتقي هلتقب الإ هعفد

 لاح يف لتقي امنإ هنكل «لتاقي مل نإو لتقي هنإف ,حيحصلاك لتاقي مل وأ لتاق ءاوس «لتقي نعي :حيحصلاك

 :اههرجأ :نيهحجوب 7-0 ليلعتلا اذه :تلق ا هيلع بجي ١ . ةيانبلا | .بطاخيو لتاقي نم هنأل ؛هتقافإ

 نينماتسم وأ :نييبرح اوناك اذإ دالوألاو تاهمألاو ءابآلا نأ ةقفنلا باب يف نيحراشلا ضعب هركذ ام

 ؛ةلمحلا يف قافنإلا بوجو ربتعي نأ الإ مهللا ؛مهقح يف ربلا نع انيهف انأل ؛ملسملا ىلع مهتقفن بحي ال
 عم 5 نبالا لتقي نأ بألل حابي هنأ :امهيناثو .ةلمحلا ف بجاو نيدلا فالتخا عم نيوبألا قافنإو

 امم ىوقأ قافنإلاب دلولا ىلع بجاولا ءايحإلا :لاقي نأ الإ هؤانفإ هضقانيف ؛هؤايحإو هقافنإ هيلع بجي هنأ

 ١9/9( ةيانبلا) .عفدلا هدوصقم نأل :هلوق ىلإ هبراشأ :انيب امل .دلاولا ىلع بحي



 هنامأ زوجي نمو ةعداوملا باب

 ةحلصم كلذ يف ناكو ءمهنم اقيرف وأ ءبرحلا لهأ حلاصي نأ مامإلا ىأر اذإو

 . هلا ىلَعْلَكَوَتَو هَل حَمْجاَفمْلَّسلِل وُحَنَج نو :ىلاعت هلوقل ؛هب سأب الف :نيملسملل
 مهنيبو هنيب برحلا ّعّضَي نأ ىلع ؛ةيبيدحلا ماع ةكم لهأ تع هللا لوسر عداوو

 9 افكلا
 أ

 وهو-دوصقملا نأ ؛؟نيملسملل اد ناك ادإ نعم داهج ةعداوملا نألو ا رشع

 داز اه ىلإ نيعملا يدعتل ؛ةيورملا ةدملا ىلع ٌمكحلا رصتقُي الو ؛هب لصاح -رشلا عفد
 ؛اريخ نكي مل اذإ ام فالخب ءاهيلع

 ركذ دعب لاتقلا كرت ركذو ؛كرتلا وهو ؛عدولا نم يهو ؛ةكراتم اهفأل ؛اه تيمسو «ةحلاصملا ةعداوملاو :ةعداوملا باب

 «ةحلصملاب ديقمب سيل مْلَّسلِلاوُحَنَج ْنِإَوأِ» :ىلاعت هلوق نأب :هيلع ليق :ةحلصم كلذ يف (ةيانعلا).ةبسانملا رهاظ لاتقلا
 نيملسملل ةحلصم ةحلاصملا يف تناك اذإ ام ىلع ةلومحم ةيآلا هذه نأب بيحأو ؛ىعدملل افلاخع هب لالدتسالا ناكف

 [5 1٠١-١5 4/8 ةيانعلا] .هكَنْولْعألا مثأَو ملّسلا ىلإ اوُعْدَتَو اوُنهَت القإل :ىلاعت هلوق يهو ؛ىرحأ ةيآ ليلدب
 ,مهيلع اقح راصل بجو ولف «نيملسملا قح يف اعفن عرش امنإ حلصلا نأل ؛هيلع بجي الو :هب سأب الف
 حلصلل اولام نإو يأ :خلإ مْلَّسلل اوُحَنَج ْنِإَو ٠0-5١5[ 4/5 ةيافكلا] .هسكع ىلع مكحلا بلقنيف
 ١[ 40/9 ةيانبلا] .اعيمج امهحتفو اهرسكو نيسلا حتف :تاغل ثالث :ملسلا يفو لام اذإ :هيلإو هل حنج :لاقي
 نم رثكأ ىلإ وعدي امك ةحلاصملا ىلإ ىعادلا ئعملا ذإ ؛ركذلاب ةدايزلا صيصختل هحو ال :اهيلع داز ام

 .ةدايزلا يف عقو امنإ ءاملعلا فالتخا نأل ؛صضيضختلا ناكف احيا لقآلا ىلإ وغدي كللذك قيس رشنغ

 5١/9 ١[ ةيانبلا] .اريخ نكي مل اذإ حلصلا زوجي ال عي أريح ناك اذإ :هلوقب لصتم :اريخ نكي مل

 روسملا نع ريبزلا نب ةورع نع يرهزلا نع قاحسإ نب دمحم ثيدح نم "هننس" يف دوادوبأ هاور*

 اننيب نأ ىلعو سانلا اهيف نمأي نينس رشع برخلا عضو ىلع اوحلطصا فأ مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب

 [ودعلا حلص ىف باب 451777 :مقر] .لالغإ الو لالسإ ال هنأو ةفوفكم ةبيع



 "هم هنامأ زوجي نمو ةعداوملا باب

 بَ : عفنأ حلصلا ضقت ىأر مث ,ةدم مهحلاص نإو .ىنعمو ةروص داهجلا كرت هنأل

 نألو *ءةكم لهأ نيبو هنيب تناك لا ةعداوملا ذبن اكتِفَع هنأل ؛مهلتاقو مامإلا

 دبالف «نيعمو اروع داهجلا كرت دهعلا ءانقإو اداه لبنلا ناك تلدبت امل ةحلصملا

 هردقلا درع ورش قيل نم

 نيملسملل ةحلصم هيف نكي مل امل هنألف :نعم امأو «لاتقلا كرت ثيح رهاظف :ةروص امأ :ىنعمو ةروص

 وهو ءذبنلا نم :مهيلإ ذبن (ةيانبلا) .ًاضيأ ئيعم داهجلا لصحي .ملف رش عفد ةعداوملا كلت يف نكي مل
 ١( 57/9 ةيانبلا) .مهعيمج ىلإ ذبنلا غولب نم دبالو دهعلا ضقن :ذبنلاب دارملاو ءحرطلا

 ةورع نع يرهزلا ئثدح قاحسا نبا قيرط نم ةتوم ةوزغ باب يف "ةوبنلا لئالد" يف ىقهيبلا ىور"
 نيبو هديب ةييدنللاا موي 9 هللا لوسو لصق: تاك ١ :الاق ةمرخم نب روسملاو مكحلا نب ناورم نع ريبزلا نبا

 مهدهعو شيرق دقع يف لخدي نأ ءاش نمو ؛لخد هدهعو 5 دمحم دقع يف لدي نأ ءاش نم هنأ شيرق
 وحن ةدنهلا يف اوثكمف شيرق دقع يف ركب ونب تلخدو ؛هدهعو 35 دمحم دقع يف ةعازخ تلخدف ؛لخد

 اولخد نيذلا ةعازخ ىلع اوبثو شيرق دقع يف اولحد نيذلا ركب نب نأ مث ءارهش ةرشع ةينامثلا وأ ةعبسلا
 انب ملعي امو ليل اذه :شيرق تلاقو ؛ةكم نم بيرق ريتولا هل لاقي دع هللا لوسر, دقنع.ق

 و هللا لوسر ىلع نغضلل مهعم ةعازخ اولتاقو ؛عاركلاو حالسلاب ركب نب اوناعأف دحأ اناري الو دمحم
 :هدشنأ هيلع مدق املف ربخلا ربخي كلذ دنع ُةتي هللا لوسر ىلإ ملاس نب ورمع بكرو

 ادنتألا ةيبآو انيبآ قل ادم كيفان .قإ مهلا
 ادكوملا مكقاثيم اوضقنو ادعوملا كوفلخأ اشيرق نإ

 اهواك رانونقف اقع رثولاب انوقيوغ
 ادفع يقلاللا كوس رضتاف

 شيرق ىلع يمعي نأ هللا لأسو اورهجتف سانلا رمأ مث ءملاس نب ورمع اي ترصن 5 هللا :لوسر لاقف
 نكت ملأ هللا لوسر اي :هل لاق ركب ابأ نأو اذه وحن ةبقع نب ىسوم ركذو ؛مهدالب يف مهثعبي نح مهربخ

 [8../» ةيارلا بصن] .بعك ىئبب اوعنص ام كغلبي ملأ :لاق ؛ةدم مهنيبو كنيب
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 ذبنلا ٌربخ اهيف غلبي ٍةدم رابتعا نم دبالو *."ردلغ ال ءافو دوهعلا يف" ::تلع لاق دقو
 دهعلا ج رط

 ةافتإ نم كبنلاب هملع دعي مهكلم نكمتي قدم يضف كلذ يف ىفتكيو ؛ مهم ىلإ

 ؛مهلتاق :ةنايخب اوعدب نإو :لاق . ردغلا يفتني كلذب نأل ؛ هتكلمم فارطأ للا ريت
 ' مامإلا

 :ةيضقن لإ ةحاح اق مدهعللا نيوتلا [يراسس نقلا مهقافتاب كلذ ناك اذإ مهيلإ ذبني مو

 ذه نوكي ال ثيح ف ةعنم الو ؛نيرطلا اعطقف ؛مهنم ةعامج لد اذإ ام فالخب

 يف دهعلل ايعقن كركي : :ةينالع نيملسملا اولتاقو ءةعنم مهل تناك ولو .دهعلل ًاضقن

 ناك ول ةيح ما هدرا ال وهما بيكم نذإ ريغب مهأل ؛مهريع نود مهمح

 عم مهقافتاب هنأل ؛دهعلل نيضقان اقراص مهكلم نذإي
 كك قافتاب اذه ,

 ءاوس ىلع يأ ةياوَس ىلع مهدهع ٌمِهْيلِإ ذبناف ةناّيحح موق نم نفاحت اًمإَو© :ىلاعت هللا لاق :2! رابتعا نم

 اونئاك ام ىلإ اودوعيل كلذب اوملعي لا لبقو .ذبنلا لبق مهلاتق لحي ال هنأ انفرعف ؛كلذب ملعلا يف مهنمو مكنم

 .ةروكذملا ةدملا يضمت يأ :كلذب 7 [؟ ٠7/8 ةيانعلا] ..رذعلا نَع زرحتلل كلذ 7 «نصحتلا نم هيلع

 (ةيانبلا) .برحلا راد لهأ نم يأ :مهنم ةعامج .مهيلإ حرطلا ربح لسري ملو يأ :مهيلإ ذبني ملو

 .عنام عمج نيتحتفب :ةعنم (ةيانبلا) .مهريغ قح يف الو ,.مهفح يف ال :دهعلل اضقن
 .مهنع عنمت هنأل ؟ كيلا يأ :اولتافو

 دوادوبأ هجرخأ ةسبع نب ورمع مالك نم افوقوم ثيدحلا بتك يف دوجوملاو ؛باتكلا يف عقو اذكه

 نع ضيفلاوبأ ينربحأ ةبعش نع دوادوبأ هجرخأ */53٠0[ ةيارلا بصنإ .ةبعش نع يئاسنلاو يدمرتلاو

 اذإ وس محتال ردكأ نسي ةاكأوب بقيغ مولا بو ةيوام: نوي كات هيلا يضخ نم لكيري ضاع ني ميللم
 اورظنف ءردغ ال ءافو ربكأ هللا ربكأ هللا :لوقي وهو نوذرب وأ سرف ىلع لحر ءاجف ؛مهازغ دهعلا ىضقنا

 الف دهع موق ننيو هنيب كاك نبع :لوقي هللا ١ لوسر تعم :لاَمف ىلأسف ةيواعم هيلإ لسرأف ةبسع نبورمع اذإف

 يف باب , 8 8 .ةيواعم خجرف ؛ءاوس ىلَع مهيلإ ذبني وأ اهدمأ ىضقني ىح اهلخي الو ةدقع دشي

 [هيلع ريسيف دهع ودعلا نيبو هنيب نوكي مامإلا



 "؟ءال/ هنامأ زوجي نمو ةعداوملا باب

 اذإ امأ ءةجاح نيملسملاب ناك اذإ اذه نكل «لاملاب اذكف «لاملا ريغب ةعداوملا تزاح الل

 اذإ اذه «ةيرحلا فراضم فرضي لاملا نم ذوحأملاو .لبق نم انيب امل ؛زوجي ال :نكت مل
 هيلا سم الو

 شيحلا طاحأ اذإ امأ «ةيزحلا نيعم يف هنأل ؛ًالوسر اولسرأ لب ؛مهتحاسب اولزفي م
 رهقلاب ذوحأم هنأل ؛مهنيب ىقابلا مسقيو اهلا ةمينغ وهف لالا ١ اوذحنأ مث ىحي

 و 2 ع

 وحرم مالسإلا نأل ؛مهرمأ يف اورظني نح مامإلا مهعداويف :نودترملا امأو .ىنعم
 زوم الا هلأل ألام هيلع دخأي لو .مهمالسإ قف ًاعمط مهانق ديخأتا زاجفا مهتم
 رصاح ولو ,موصعم ريغ لام هنأ ؛هدري مل | فلوونأ ولو :ثنسل اال ؛مهنم ةيردلا لئخأ

 ةيزحجا باب ق

 ؛مامإلا هلعفي هل .مهيلإ نوملسملا هعقدب متاع ىلع ةعدا وما اوبلطو :تيعلسملا وبدلا

 ؛كالهلا فاخ اذإ الإ ؛مالسإلا 7 ةلذملا قاحلإو «ةيندلا ءاطعإ نم هيف امل

 لاملا ىلع ةعداوملا ركذي مل يرودقلا نأل ؛برحلا لهأ ةعداوم مكح نيبي نأ فعن انيق رزق ان :+ ! مامإلا ىأر

 9 لهأ ةعداوم ع كلذلف ؛"ريغصلا عماجلا يف هلك كلذ .ركذو ا نيدترملا عم ةعداوملا ركذي ملو

 داهجلا نم دوصقملا نأ :لبق نم .لاملا ىلع ةعداوملا زاوج :ثكاك اذإ ١[ 45/9 ةيانبلا| .لاملا ىلع ةعداوملا ركذو

 [؟ .ا//ه ةيافكلا| .ةيرحلاك نيملسملا ةجاحل زوجي لاملا لئخأ نأ الإ «لاومألا بلس ال دولا هيل ءالعإ

 (ةيائبلا) .نيمئاقلا نيدهاجملا شيح نيب يأ مهنيب يقابلا مسقيو ءاهنم سمخلا جرخي يأ :اهسمخي ةمينغ

 711/8111 لانقلاب يلا تسياقوتنألا ىقنر.نزيتسو ريع ارهق ذوخأملاك نوكيف نعي :ىنعم رهقلاب
 (ةيانبلا) .ةنيدم ىلع نودترملا بلغ اذإ اذه :"ريغصلا عماجلا حرش" يف ثيللا وبأ هيقفلا لاق :مهلاتق ريخأت
 ثيح «يغبلا لهأ نم ذخأ اذإ ام فالخب «كلذ ىلع اورهظ اذإ نيملسملل ءيف مهام نأل :خلإ لام هنأل
 مهل ةناعإ نوكي الكل ؛برحلا لاح هدري ال هنأ الإ ءيفب سيل هنأل ؛اهرازوأ برخلا عضو ام دعب مهيلع هدري

 سأب ال ذعنيحف :نيملسملا رئاس سفنو ءهسفن ىلع نعي :كالهلا فاخخ ١[ 43/8 ةيانبلا] .ةيصعملا ىلع
 8//١١[ ةيانعلا] .لاملا عفدب
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 لهأ نم ٌحالسلا عابي نأ يغبني الو ري ديف يأب بحاو كالحملا عفد نأل

 هلمحو برحلا لهأ نم حالسلا عيب نع ىمن" اكَتَلَع يبلا نأل ؛مهيلإ ْرْهَجُي الو ءبرحلا

 ؛عاركلا اذكو هقللذ نم عتميف ؛ نيملسملا لاتق ىلع مهتيوقت هيف نألو *,"مهيلإ

 :ضقنأ ٠ فرش ىلع اهنأل ؛ةعداوملا دعب اذكو «حالسلا لصأ هنأل ؛ديدحلا اذكو ءانيب ال

 ءانفرجأ“ انأ الإ بوثلاو ماعطلا ف سايقلا وه اذهو ءانيلع يرتح اوياكف ىقضقتالا وأ

 ** هيلع برح مهو «ةكم لهأ ريمي مي نأ ةمامث رمأ 3ع نإف «صنلاب

 ءرفكلا ةملك ءارحإب الإ هسفن نع كالحملا عفد نكي مل نإف ؛همومع ىلع يرحي ال اذهو :نكمب قيرط يأب
 لب هيلع بجي ال «هريغ لتقب وأ ؛هسفن لتقب هركأ ول اذك ءهب صخرم وه لب .؛بحجي الو لعفي نأ يغبني

 ىروس ناك قيرط يأب. دارملا نأ ملعف اديهش ناك نيتروصلا .يف ربحول ح بحاو ريغلا لتق نع ربصلا

 زاهجلا راجتلا مهيلإ لمتحي ال يأ :مهيلإ زهجي الو (ةيانبلا) .ًاعرش امترشابم يف ةحابإ ال يلا تاينثتسمل
 ١[ 517/4 ةيانبلا] .مهتيوقت هيف نأل :هلوق ىلإ ةراشإ :انيب امل ١[ 57/5 ةيانبلا] .حالسلا ئيعي ؛عاتملا يأ

 هسفن نأل ؛هركي ال مهنم ديدحلا عيب ؛ نأ "ريغصلا عماجلا حرش" فا شيللا وبأ ركذ :تلق :خلإ ديدحلا اذكو

 رهاظ نأ الإ قيقحتلاوه اذهو «مالسإلا رخف هلاق ام لثم هلاق يذلا اذه :تلق :ريصعلاك ةيصعملل ةلآب سيل

 (ةيانبلا) .فنصملا بهذ هيلإو «حالسلاب ديدحلا ةيوست ىلع صندق مكاحلا نأ ىرت الأ ءكلذ فالخب ةياورلا
 .كلذ عيب زاوج مدع يأ :اذهو ١[ 417/9 ةيائبلا] .ةعداوملا ةدم ءاضقنا فرش ىلع يأ :ءاضقنالا وأ

 26 هللا لوسر ىلع برح رافكلا يأ :مهو .ماعطلا وهو «ةربملاب هاتأ هلهأ رام :لاقي :ريمع نأ

 ثيدح نم 'همجعم' يف يناربطلاو «"هدنسم" يف راربلاو «"هننس" يف يقهيبلا ىورو ءظفللا اذهبي بيرغ*
 نع ىمن 325 هللا لوسر نأ نيصح نب نارمع نع ءاحر يبأ نع :رع يطيقللا نب هللادبع نع ءاقلا دينك" سد

 [7591/7* ةيارلا بصن] .فوقوم باوصلاو مهو هعفر :يقهيبلا لاقو ؛ةنتفلا يف حالسلا عيب

 نع يربقملا ديعس يثدح قاحسا نبا قيرط نم 'كفإلا' ثيدح باب رخآ ف 'ةوبنلا لئالد" يف يقهيبل ةاور**
 تملسأ نكلو ُتْوَبَص ام هللاو نإ :لاقف :هرخآ فو ؛"نيحيحصلا" ظفلب ةمامث مالسا ةصق ركذف ةريره يبأ
 -تيقب ام ةكم فير تناك و - ةماميلا نم ةبح 5| ال هديب ةماغ سفن يذلا ملو هب تنمأو ءادبحم تقدصو

 525 هللا لوسر ىلإ اوبتكف ؛شيرق تدهج يح ةكم ىلإ لمحلا عنمو «هدلب ىلإ فرصناو دعي دمحم اهيف نذأي نح
 [781/1-8417 ةيارلا بصن] دك هللا لوسر لعفف ؛ماعطلا لمح مهيلإ يلخي ةمامث ىلإ هبتكي نأ مهماحرأب هنولأسي
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 ةرح ةأرما وأ ءرح لجر نّمأ اذإ
 ءنصح لهأ وأ «ةعامج وأ ءارفاك

 حصص :ةنيدم وأ

 ًافاكتت نوملسملا' :9#ع هلوق هيف لصألاو مشاتق نيملسملا نم دحأل نكي ملو ,مشامأ

 «لاتقلا لهأ 22 هنألو «دحاولا وهو .مهلقأ *"ههاندأ مهتم دب  ىعسي و مه امد

 ,ةريغ ىلإ ىدعتي 5 .هلحم هتاقالمل هنم نامألا ف ققحتيف عةعنملا لهأ نم وه ذإ نوااطيف

 ردصملاو ,نصحلا لهأو ؛رافكلا ةعامج نامأ حص يأ :مهامأ حص (ةيانبلا) .نامألا ماكحأ نايب ف :لصف

 مهنمأ يذلا رحلا لجرلا ناك ءاوس :خلإ دحأل نكي ملو (ةيانبلا) .لعافلا ركذ يوطو .هلوعفم ىلإ فاضم
 لضف ال تايدلاو صاصقلا يف ىواستت ىأ :ًافاكتت ١[ 43/9 ةيانبلا] .اضيرم وأ انيق وأ «ىمعأ

 8/.١5[ ةيانبلا| .نامضلاو دهعلا :ةمذلا : مهتم لد (ةيانبلا) .عيضولا ىلع كيرشلل

 لعجف «نيملسملا ندأ هنأل ؛دبعلاب هرسف ثيح هلي دمحم ريسفت نع ازارتحا لقألاب هرسف امنإو :مهلقأ يأ
 نم ةأرملاو لحرلا نم دحاو لك نألو يأ :هنألو (ةيانبلا).وندلا نم هريغ هلعجو ءةءاندلا نم انهه قدألا
 (ةيانبلا).داهج اهنم كلذو .خبطلاو زبخلاو ةاوادملل جرخت نأب :ةأرملا امأو ءرهاظف :لجرلا امأ .لاتقلا لهأ

 عجري ام ىلإ عجري اهلك ,"هنم" :هلوقو ,كوه ذإ" :هلوق يفو ؛"هنوفاخيف" يف بوصنملا ريمضلا :هنوفاخيف
 3٠/4 ١[ ةيانبلا|] .هلحم هتاقالملو:هلوق يف يذلا ريمضلا
 .ناضمر ةداهش يف امك «مالسإلا لهأ نم نمأ يذلا ريغ يأ :ةريغ ىلإ (ةيانعلال.فوخلا لحم وه :هلحم

 5١1١/5[ ةيانعلا] .هريغ ىلإ هنم ىدعتي مث «لالهلا ةيؤرب دهش نم مزلي موصلا نإف
 ةنيدم لهأل ةدحاولا ةأرملا وأ دحاولا لجرلا نامأ زاوج ىلع "مهاندأ مهتملب ىعسيو" :هلوقب فنصملا جتحا"

 [*84 88-4 ةيارلا بصن].جحلا يف ملسمو .داهجلا يف يراخبلا هجرحأ "نيحيحصلا" ف وهو نصح وأ
 ةرخ انيق" اه ع يبأ نب ىلع نع هيبأ نع يميتلا ميهاربإ نع "هحيحص" يف يراخبلا هج رخنأ

 ثدحأ نمف ءاذك ىلإ رئاع نيب. ام مارت ةنيدملا ::كُو يبلا لاق ةفيدملا هذه ياو تارقلا الإ 25 يببلا

 نيملسملا ةمذو ؛فرص الو لدع هنم لبقي ال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ةديغ وأ لآ اندح

 فرص هنم لبقي ال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هياهقا املا رفطعأ نمفا يقفاتؤأ اذ# ىعسي ةدنعاو

 [ردغ مث دهاع نم مثإ باب ١14*: :مقر] ثيدحلا .لدغالو



 هنامأ زوجي نمو ةعداوملا باب كلل

 .حاكنإلا ةيالوك لماكتيف أزجتي ال نامألا اذكو ؛ناميإلا وهو ءأرجتي ال هببس نألو
3-0 

 ىأر مث ؛هسفنب مامإلا ن .مأ اذإ امك (مهيلإ كبنيف مف ةلسفم كلذ يف نوكي نأ الا *لاق

 هيفو ( شيلا نم دحاو نمأو ءانصح مامإلارصاح ولو .هانيب دقو ,ذبنلا يف ةحلصملا

 ةيلاح 0 ولا

 ١ ِع يا 8 2 . : 5
 اذإ هن فقولف# .هيأر ىلع هتايتفال مامإلا هبدؤيو ءانيب امل ؛نامألا مامإلا ذبني :ةلسفم

 لا 2 ع 2 2. 0

 افا روحي الو ءاروذعم ناكف «ريخاتلاب ةحلصملا تر روفت امير هنأل ؛رظن هيف ناك
 ش ةحلصم

 ِ 2 2 7 ضيا #

 رجا الو ريسأ الو :لاق .نيملسملا ىلع هل ةيالو ال اذكو مش مهتم مال :ىمد

 ؛فوذملا لحم. صتخي نامألاو ءامهوفاخي الف ؛مهيديأ تحت ناروهقم امهأل ؛مهيلع ل احخدي
 برخلا لهأ ىلع 1 كر

 ىطعي نم نوك امهدحأ 5 طانملا لعج «نيهجو ىلع لوقعملاب لدعسا .قتضملا نأ ملعاو :ا اكسبسل نألو

 ةريممألاو رجاتلاو ءروجحملا ديعلا ثامأ راوج مدع صنع لوألاو .تاميإلا رخالا كو هل وفاخي نم نامألا

 هريغ ىلإ ىدعتي مث :هلوقل ةلع عقيل يناثلا نم واولا فذخحب ةدحاو ةلع امهلعج ولو هزاوج يضتقي يباثلاو

 دعب لوألا زوجي ال ءلمكي وأ لطبي نأ امإف ءضعبلا نم ققحت اذإف :أزجعي ال نامألا (ةياعلا) وأ ا ناك

 حاكنلا حص ةحج ردلا 32 نييواتسملا ءايلوألا ضعب صعب نم حاكنإلا دحججو اذإ اييك (يياثلا ق ةقحترف هيببسلا ققحم

 [ ١ ١١ /ه ةيانعلا | .ةيالولا أ ازجتت الف .ئزحجتم ريغ ةبارقلا وهو ءهتيالو ببس نأل ؛ لكلا قح ف

 دعبلا ةثينقا وعلما قع لكداس نامألا يف :توكي نأ الإ: يعأ مهفامأ خص :هلوق نم ءانثتسا :نوكي نأ 5

 (ةيائبلا) .ةعداوملا لصف لوأ ٌّى يأ :ةانيب دقو (ةيانبلا) . .مهنع ر ؛ذعلل انيق ؛لبنلاب برخلا لهأ مامإإلا , ملعي يأ

 نم لاعتفا تايتفالا :”لمحملا" يف لاق :هيأر ىلع هتايتفال 51١/98 ١[ ةيائبلا| .ةعداوملا لصف يف يأ :اعيب

 عاب واولا تيلقف («يواو تف وحجأ ت وفلا نم هنأ ؛تاوتفالا تايتفالا لصأو (ءيشلا ىلإ قبسلا وهو (تاوفلا

 ١[ 337/9 ةيانبلا| .شيحللا نم دحاولا اذه نامأ يف يأ :هيف ناك (ةيانبلا) .اهلبق ام راسكناو ءاهكرحتب
 نيملسملا ىلع همكح مزل حص ول يذلا نامأو :نيملسملا ىلع .داقتعالا يف داحلإلل رافكلاب يأ م مهلش

 .ةمينئغلا ف هل قح ال ذإ ؛ةيال ولا باب نم نوكي ال يح هرخخأ ىلإ ىدعتي 5 ءال وأ ةنمكج همرلي هنأ ال ءادتبا

 ١-58 ١[ 55/9 ةيانبلا] .رجاتلاو ريسألا نم برحلا لهأ فاخي الف يأ :امهوفاخي الف



 55ظش5 هنامأ زوجي نمو ةعداوملا باب

 مهيلع ُرمألا دتشا املك مهنألو ,ةحلصملا نع نامألا ىرعيف ؛هيلع ناربجي امهنألو
 يف ملسأ نمو «حتفلا باب انل حتفني الف «هنامأب نوصلحتيف ءارحات وأ اريسأ نودحي

 دئادشلا دنع

 دنع روجحملا دبعلا نامأ زوجي الو .انيب امل ؛هنامأ حصي ال :انيلإ رحاهي حلو ءبرح اراد

 لوق وهو .حصي :هكنم دمحم لاقو «لاتقلا يف هالوم هل نذأي نأ الإ هلي ةفينح يبأ

 كلم دمحل .ةياور يف هلم ةفينح يبا اصلا ,ةياور ف دعم هن فس وي وباو «يعفاشلا

 «عنتمم نمّؤم هنألو هذ يرعشألا ىسوموبأ هاور *,"نامأ دبعلا نامأ" :ةِتِقَع هلوق
 ةوق وذ :

 .نامألا نم دبؤملابو «لاتقلا يف هل نوذأملاب ارابتعا هئامأ حصيف

 لصح نامأ يف ةحلصم الو ؛نيملسملا ةحلصمل عرش نامألا نأل :ةحلصملا نع .هيلع رافكلا ةربجي يأ :هيلع اربي

 ١[ 37/9 ةيانبلا] .داهحلا نكر دس ىلإ يدؤيف «نامألاب دسني هنأل :حتفني الف (ةيانبلا) .يضارتلل دسفم هاركإ نع

 اهنا اهقافأ حصي ذئيحف :ثذأي نأ 5١7/5[ ةيافكلا] .فوخلا لحمب صتخي نامألا نأ يأ :انيب امل

 .هحرش يف يرودقلا هيلع دمتعاو «يحركلا اهركذ :ةياور يف هعم

 هيلع دمتعا وهو ءهنع رهاظلا وهو «ةفينح يبأ عم يواحطلا هركذو :خا كلي ةفينح يبأ عمو

 (ةيانبلا) .رافكلا رش عفدو هللا ةملك ءالعإ عماجلاو :لاتقلا يف ةيانعلا| ."رارسألا"بحاض

 حصي دقعلا اذه هنم دبعلا لبقو ةيزجلا لبقو دبعلا عم ةمذلا دقع اذإ يبرحلا نإف ؛ةمذلا دقع عي :دبؤملابو

 ١[ 54/9 ةيانبلا] .قافتالاب ايمذ ريصيو دبعلا نم لوبقلاو .دقعلا اذه

 نع ناميلس نب مصاع نع رمعم انثدح "هفنصم" يق قازرلادبع ىورو |[ 35/9 ةيارلا بصضنإ تييرقلا"
 اذإ يح ارهش اهانرصاحف "اترهاش" :اهل لاقي سراف ىرق نم ةيرق تدهش :لاق يشاقرلا ديزي نب ليضف

 يف مهيلإ بتكف ؛هونمأتساف انم دبع فلختف «لبقملا دنع مهنع اتفرصنا مهحبصن نأ انعمطو موي تاذ ناك

 .مكنأش ام :انلقف .مهتحلسأ اوعضوو مهبايث يف اوجرخ مهيلإ انعجر املف «مهيلإ هب ىمر مث ءانامأ مهس
 (ع يش ىلع ردعي هي دبعلاو علب اذه :انلقف ءمامأ نبات" ةيف مهسلا انيلإ اوجرخأ 1 نان ومشنمأ :اولاقف

 ءادبأ هيلإ عجرن ال :اولاق «نامأب اوعجراف :انلق «نامأب اوحج رجحت لقو عمك رح نم مك دبع يردن ال :اولاق

 انك ام انتافف :لاق مهفامأ هنامأ نيملسملا نم ملسملا دبعلا نأ رمع بتكف ؛مهتصق ضعب رمع ىلإ انبتكف

 [ةأرملاو دبعلا راوجو راوجلا باب «577/5] .مهمئانغ نم هيلع انفرشأ



 هنامأ زوجي نمو ةعداوملا باب 01

 هب فوخلا ةلازإ ققحتل :عانتمالاو «ةدابع داهحلاو «ةدابعلل اطرش هنوكل :ناميإلاف

 هذه لثم يف مالكلا ذإ ؛نيملسملا ةعامج قح يف ةحلصملا ةماقإو «نيدلا زازعإ ريثأتلاو

 .لوقلا درحم يف ليطعت الو «ىلوملا عفانم ليطعت نم هيف امل ؛ةفياسملا كلمي ال امنإو «ةلاحلا
 ةحلخملا ةلاح

 فالي ملف ,هن وفاخي ا مهكأل ؛هئامأ حصي هاف «لاتقلا نع روجحم هنأ : كلر ةشينح يبآألو

 كلعمي ال امنإ هنألو ؛ققحتم هنم فوخلا نأل ؛لاتقلا يف هل نوذأملا فالخب ءهلحم نامألا
 روجحا دبعلا

 هقح يف ررضلا لامتحا نع ىرغي ال هجو ىلع ىلوملا قح يف فرصت هنأ امل ؛ةفياسملا
 ملخي ال

 باب 2 هيفو .رهاظلا وه لب .ءيطخي دق هنأل ؛ةانرك ذ ام هيفو «لاتق عون نامألاو

 ؛دبؤملا فالخبو ,لاتقلا هترشابمل ردان ًاظفللأو هب يضر هنأل ؛نوذأملا فالخب ,مانغتسالا
 هنامأب يأ 0111001110 1 078

 .اضيأ طرش عانتمالا يأ :عانتمالاو (ةيانبلا).هنامأ حصي عنتمم نمؤم هنألو :انلوق يف نامبإلا :ناميإلاف

 ١5[ 4/8 ةيانبلا] .هل نوذأملا ىلع هيلع روجحملا دبعلا سايق يف ةعماجلا ةلعلا يأ :ريثأتلاو

 اذكف .هكلمي وهو فيسلاب ةبراضملا يهو «ةفياسملا وهو ؛داهجلا يف لصألا :لاقي امع باوج :كلمب ال امنإو

 ارداققع اباش اوأر امل وهف :ةفياسملا كرف ملعي كلذ :هنوفاخيال [15١1-١4+/ه ةيانعلا] .اضيأ نامألا كلمي ال

 7١[ 4/8 ةيانعلا| .عنملا هل نمم كلذ نع ع ونمم هنأ اوملع مهلتاقي الو احاللس لمح الو .نيلتاقلا عم لاتقلا ىلع

 هكلمي الفإ :لاتق عون نامألاو .قرافلا عم سايق نوذأملا ىلع روجحملا سايق نأ ىلإ ريشي :خلإ نوذأملا فالخب

 (ةيافكلا).لاتق عون نوكيف ؛كلذ لصحي نامألابو ,نيملسملا نع مهرش عفد لائقلاب دوصقملا نأل [ًاضيأ
 5١[ 14/9 ةيافكلا| .هلاتق ف انركذ ام روجحملا دبعلا نامأ يف يأ :ةانركذ ام [ىلوملا نح قف فرصتلا] هيفو

 نامألا ىف يأ :خإ باب كبف هيف و (ةيانبلا).برحلا بادآب ملعتلا نع هعنمب ىلوملا ةمدخب هلاغتشا نأل :رهاظلا وه

 هنم مصب يكفل :ىلوملل ررضألا قع اعود تاك اذإف بهشح قف ررش فلو :نيملسلل ىالخ ماتممالا ياي ديب

 ملعيف نوذأملا يأ :لاتقلا هترشابمل .هنامأ حصي ثيح :نوذأملا فالخب (ةيانبلا) .نيملسملاو ىلوملا رضي ام

 ١[ 55/9 ةيانبلا| .ءهلي دمحم لوق باوج وهو :دبؤملا فالخبو .لاتقلا بادآ



 و 1 ظ هنامأ زوجي نمو ةعداوملا باب

 ضورفم هنألو هةيربجاب لباقم هنألو «هيلإ ةوعدلا ةلزنمت. وهف ,مالسإلا نع فلخ هنأل

 :لقعي ال وهو اس نمأ ولو .اقرتفاف عفن ضرفلا طاقسإو «كلذ مهتلأسم دنع

 ناك نإو .فالخلا ىلعف :لاتقلا نع روجحم وهو «لقعي ناك نإو ؛نونجاك حصي ال

 .قافتالاب حصي هنأ حصألاف :لاتقلا يف هل انوذأم

 .يبرحلا مالسإ هب بولطملا لاتقلا هب يهتني هنإ ثيح نم مالسإلا نع فلخ دبؤملا نامألا يأ :فلخ هنأل

 روجحملا نم هيلع مالسإلا يبرحلا بلط اذإ نعي :انه يرارتألا لاق :مهتلأسم دنع 5١14/5[ ةيانعلا]
 دقع اوبلط اذإ رافكلا نأ يعي كلذ مهتلأسم دنع ضورفم هنألو :لمكألا لاقو ءضرفلا هيلع ضرتفي

 لاتقلا نع هيلعروجحملا دبعلا نامأ قرتفا يأ :اقرتفاف (ةيانبلا).هيلإ مهتباحإ مامإلا ىلع ضرتفي ةمذلا

 (ةيانبلا).هنم دبؤملا نامألاو لاتقلا نع هيلع روجحملا نم تقؤملا نامألا قرتفا وأ «لاتقلاب هل نوذأملا نامأو

 ١[ 55/9 ةيانبلا] .ةنامأ ةحص مدع يف :نونجناك

 ءانباحصأ قافتاب يأ :قافتالاب (ةيانبلا).حصي كلي دمحم دئعو عهنامأ حصي ال هي ةفينح يبأ دنعف :فخالا ىلعف

 ١5/9-١510[ ةيانبلا] .نذإلا دعب يبصلا هكلميف ؛عيبلاك ررضلاو عفنلا نيب رئاد فرصت هنأل ؛فالخلا ىلع سيلو



 اهتمسقو مئانغلا باب

 لعف امك «نيملسملا نيب اهمسق ءاش نإ رايخلاب رهف“ رهف نأ ةرتغ دلي مامإلا حتف اذإو

 مهيضارأ ىلعو «ةيزحلا مهيلع عضوو هيلع هلهأ رقأ ءاش نإو * يع كاع هللا لاوس

 نم ْدَمُحُي ملو فك ةباحصلا نم ةقفاومي قارعلا داوسب هذ رمع لعف كلذك ءجارخلا

 ؛نيمئاغلا ةجاح دنع لوألا وه ليزألا :ليقو يحس. ةوتقا كلذ نم لك فر «هفلاح
 رارقإلاو ةمسقلا

 :درججا لوقنملا يف امأ .راقعلا يف اذهو «ئاثلا نامزلا يف ةدع نوكيل ؛ةجاحلا مدع دنع يباثلاو

 هلي يعفاشلا فالخ راقعلا يفو «هيف عرشلا هب دري مل هنأل ؛مهيلع درلاب نملا زوجي ال

 مهلتقي وأ ءىهنمؤي نأ امإ « ةرصاحملا دعب مامإلا نأل ؛نامألا لصف نع اهمكحو مئانغلا باب رحأ :مئانغلا باب

 برحلاو ةبلغلاو عرهملاب ةرفكلا نم ذوخأم نام مسا ةمينغلاو ةمينغ عمج :مئانغلا 1 ١ هاه ةيانعلا | مهاومأ ملغتسي و

 نيمناغلل هسامحأ ةعبرأو «ةمينغلا سمخيو ةيرحلاو «جارخلاك لاتق ريغب مهنم ذخؤي لامل مسا ءيفلاو «ةمئاق

 ١81/4[ ةيانبلا] .همهس ىلغ ةدايز يزاغلل مامإلا صخي ام لفنلاو نيملسملل ةفاكلا وه لب ءسمخي ال ءىفلاو

 ل ؛ ليتم رهف و مزال وهو (عضخا و لذ وعما اونع ع نأ ؛ةغل هل ريمسفتب شيل : ةيانهنلا" ُِق لاق :ارهق

 [؟١ ه/ه ةيانعلا] .رهقل هلا مزلي ةلذلا نع نآلا ؟عهتلا روع# قورلغ نق ةريسقتا رخ كوكي

 رارقإ يأ :اذهو (ةيانبلا) .هّ رمع لعف امك جارخلاو ةيزملا عضوو نملاب هيلع دلبلا لهأ رارق يأ :يباثلاو

 قيرطب لوقنملا يف مهيلع نملا زوجي هنأل ؛درجملاب لوقنملا ديق امنإو :درجملا (ةيانبلا).نملاب مهدلب ىلع دلبلا لهأ

 دلبلا لهأ رارقإ زوجي ال :هدنع نإف :هشم يعفاشلا فاللخخ (ةيانبلا).بيرق نع أي ام ىلع راقعلاب ةيعبتلا

 (ةيانبلا) .اضيأ ضرألا مسقي لب «راقعلا يف نملاب مهقدلب ىلع

 2ك كر نأ الول ةدنب يسن يلا :لاق رمع نأ امو ب ليز نع كاس سل 2 ييراخبلا 5 رخآأ 5

 ل ةوزغ باب ب .اهومستقي ةنارخ يف



 ندا تن اهتمسقو مئانغلا باب

 ريغ ٌجارخلاو «هلداعي ٍلدب ريغ نم زو الف ,مهكلم وأ «نيمناغلا ّقح لاطبإ نمل يف نأل

 هيلع ةجحلاو ؛لنقلاب اأو مهقح لطبيي نأ مامالل نأل ؛باقرلا فاالخب «هتلقل لداعم

 نّوملاو ,ةعارزلا ةوحوب ةملاعلا نيملسمللا ةلماعلا 8ر5 لاك فأل ؛ًارظن هيف نألو .ةانيور ام
 ةعارزل )| ةن ؤم

 .هماودل الآم لج دقف ءالاح لق نإو جارخلاو .دعب نم نونأي نيذلا هب ىظحي هنأ عم ةعفترم

 ؛لمعلا محل أيهتي ام ردقب, تالوقنملا نم ءإ عفدي ىضارألاو باقرلاب مهيلع َّنَم نإو

 *.لدق دق 83 هنأل ؛مهلتق ءاش نإ يللي ىراسألا قوعو :لاق .ةعاركلا دمج نع جري
 ماماإلا ير

 لاطبإ وأ يأ :مهكلم وأ (ةيانبلا).مالسإلا رادب زارحإلا لبق كلملا تبثي ال هنأل اندنع يأ :نيمناغلا قح

 ١5٠/9[ ةيائبلا] .رادلاب زارخإلا لبق هدنع كلمت ةمينغلا نأل ؛هشح يعفاشلا دنع مهكلم

 ةزمهلا حتفب :ةركألاك (ةيانبلا) .هن#ذ رمع لعف نم يأ :ةانيور ام .هلداعي جارخلا :لاقي امع باوج :لداعم ريغ

 اهلهأ رارقإ ف رظنلا هجو ىلع عقو مامإلا فرصت نأ :مالكلا لصاحو «نيعرازملا يأ ءارلاو فاكلاو

 ارو ءودعلا مهيلع ركي ناكف ءداهجلا نع اودعقو ؛ةعارزلاب اولغتشا نيمناغلا نيب اهمسق ول هنأل ؛اهيلع
 نيعرازملا ةركألاك اوراص لمعلاب نوفراع مهو مهيديأ يف اهكرت اذإف اضيأ لمعلا كلذل نودتهي ال

 ١51/5[ ةيائبلا| .ةعارزلا هوجوب ةملاعلا نيملسملل
 ظحلا ىطعي يأ :ىظحي (ةيانبلا) .ٌمهدْعَب نم اوِماَج َنيِذّلاَوظ" :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ اذه :انخيش لاق :خلإ هنأ عم
 ١51/9[ ةيانبلا] .هتلقل لداعم ريغ جارخلاو :كلي يعفاشلا لوق نع باوج اذه :جارفعاو .ةمجعملا ءاظلاب

 مُياقرب مهيلع َّنَم نإف يشاترمتلا مامإلا لاق ام هانعم :ةهاركلا دح نع (ةيانعلا).ةنس لك يف هبوجوب :لج
 ؛لاملا نودب يضارألاب نوعفتني ال مهنأل ؛هركي نكلو «زاج لاومألا رئاسو ةيرذلاو ءاسنلا مسقو ءمهيضارأو

 [2//51© ةيانعلا] .يضارألا يف لمعلا هب مهنكمي ام مه عدي نأ الإ رمعلا ةيجرت هب نكمي ام نودب مهل ءاقب الو
 ناف مهيلع ديلا توبث دعب ةظيرق ئبب لتقو ؛هدي يف الصح ام دعب ليهس يبأ نب رضنلاو طيعم يبأ نب ةبقع :لتق دق

 [؟8١/./11-5 ةيانعلا] .لتقلا ظقس رفكلا لازا اذإف رفكلا ىلع ءاقبلل تبحو ةبوقع هنال ؛لتقلا مهنع طقس اوملمسا

 يف يراخبلا جرخخأ [5 ٠١1/7 ةيارلا بصن].يظرقلا ةيطع ثيدحو لطخ نبا ثيدح اهنم «ثيداحأ بابلا يف*
 ءاج هعزن املف ءرفغملا هسأر ىلعو حتفلا ماع لخد 226 يبا نأ هكلص كلام نب سنأ نع يرهزلا نع "هحيحص'

 [مارحإ ريغب ةكمو مرحلا لوحخد باب ؛«6147/١ :مقر] .هولنقا :لاقف «ةبعكلا راتسأب قلعتم لطح نبا نإ :لاقف ءلحر



 اهتمسقو مئانغلا باب لح

 ةعفنملا روشو 0 مهرش عفد هيف لال ؛مهقرتسا ءاش لإو «داسفلا هدام مسح هبف نألو
 > | 5 ' : 1 ش ا 5 59 أ آ

 برعل يك رشم ّى الإ ءانيب ا ؛نيملسمعلل هةهد ارارحا مهك رت ءاش لإو (مالسإإلا لهأ

 هيف نأل ؛برحلا راد ىلإ مهدري نأ زوجي الو .ىلاعت هللا ءاش نإ ؛نيبن ام ىلع نيدترملاو
 2 ١ ا

 هي رخلأ باب يف 1 ١

 انقلا نودب 2 راسألا

 بسلا دقعني مل هنأل ؛ذحألا لبق مهمالسإ فال .كلملا ببس داقعلا دعب ةعفنملل اريفوت

 ,نيملسملا ىراسأ مهب ىدافي :الاقو يلم ةفينح يبأ دنع ىراسألاب يدافي الو .دعب

 ريسأالا داقتتسا نم ريخ هيأ رح رمش عفدو ءانيلع ابرح د وعي هنآل ؛ةرفكلل هن وعم هيف نأ :هلو

 يلا

 عفدب ةناعإلاو ءانيلإ فاضم ريغ هقح يف ًءالتبا ناك ءمهيديأ يف ىقب اذإ هنأل ؛ملسملا
 ٍّق

 ؛بهذملا نم روهشملا يف زوجي ال مهنم هذحأي لامع. ةادافملا امأ ءانيلإ فاضم مهيلإ مهريسأ

 «تفرع ام ىلع يلصألا رفكلا ءازجح قرلا نأل ؛قرلا مهتع طقسي ل كلذ دعب اوملسأ نإف :مهق رتسا

 [؟5/8١ ةيانعلا] .اضيأ قاقرتسالاو لغقلا زوجي ال ثيح ءاليتسالا لبق اوملسأ اذإ ام فالخب

 مالسإلا الإ مهنم لبقي الو ؛مهيلع ةيزحلا عضو الو مهقاقرتسا زوحي ال هنإف :نيدترملاو برعلا يكرشم

 (ةيانبلا).مهقاقرتسا زوجي ال ثيح :مهمالسإ فاالخب (ةيانبلا».رافك مهو مهذخأ وهو :كلملا ببس .فيسلا وأ

 ؛هقلطأ اذإ هاداف :لاقي نينثا نيب ةادافملا [؟؟١٠/ه ةيافكلا] ىراسألا قالطإ ةلباقم ةيدف لح وت ال يأ :يدافي الو

 ىراسأ مهنم ذخؤيو ءرافكلا ىراسأ ىطعي ال يأ ىراسألاب ىدافي الو :هلوق هنمو «هتيدف لخأو

 [4١5/ه ةيانعلا] .«لس ةفينح يبأ نع نيتياورلا رهظأ امهوق "ريبكلا ريسلا" يف لعجو :الاقو (ةيانعلا).نيملسملا

 هنإف «ءاسنلابالإ اني دمحأ و كلام لاق هبو :يعفاشلا لوق (ةيانعلا).لاملاب ةيدفلا زوحت الو :ىدافي

 .رافكلا ءارسأ قالطإ وهو ءانلعفب اهوصخحل يأ :انيلإ ١14/3[ ةيانبلا] .مهدنع ءاسنلاب ةادافملا زوجيال

 .مهئارسأ قالطإ يف يأ :ةادافملا امأ



 :ظرطلاو اهتمسقو مئانغلا باب

 ىراسأب الالدغسا ؛ةجاح نيملسملاب ناك اذإ هب سأبال هنأ :"ريبكلا ريسلا" قو. .انيب ام
 لاملاب ةادافملاب ظ ٍ

 ع : يأ مهيلع نمل زوج الو :لاق .همالسإ ىلع ثروعأ» وهو «هب هةسقن تيباط اذإ الإ

 ىراسألا ضعب ىلع هت هللا لوسر َّنَم :لوقي هنإف هلي يعفاشلل افالخ ,ىراسألا

 لالدتسالا اذهو :يرارتألا لاق [هباوج ءيجيسو] : لهل دعسا (ةيانبلا).ةرفكلل ةنوعم هيف نأ :هلوقب يأ :انيب امل

 [فالآ ةعبرأ ءادفلا ناك] :ردب ىراسأب ١3/8[ ةيانبلا] .ةادافملا ىلع راكنإلاب ةيآلا لوزن عم بيجع

 مهنم لك ملكتف (مهقح ف هباحصأ هُو يببلا رواش رافكلا نم ارفن لوعبس مهو عردب ىراسأ نبأ امل

 لاقو .مالسإلاب نوقفوي مهلعل ارارحأ مهلخو ءانعفني ءادف مهنم ذخ كلهأو كموق مه :ركبوبأ لاقف ؛هيأرب

 :35 هللا لوسر لاقف «نالف لتق نم نيكمو ؛ليقع لتق نم ايلع نكمو ؛سابع لتق نم كسفن نكم :رمع
 ثيح ميهاربإ لثمك !ركب ابأ اي كلثم ةراجحلاك لاجر بولق ددشيو «ءاماك لاجر بولق نيلي هللا نإ

 هب جيتاوطلا يسكب تنطوي محو ٌروُفَع كنف يِناَصَع َْمَو ىّنِم هنإف يِنَعِبَت ْن مف لاق

 ,ءادفلا ذحأب رمأف ءركب يبأ يأ ر ىلع ع هيأر رقتسا مث رايد َنيِرفاكلا نب م ضْررَأْلا ىَلَع ردت ال ٌبّر»

 هيرمَلاَو ايدل, َضَرَع َنوديِرُ ٍضْرَأْلا يف نجي ىَتَح ىَرْس ا نيكي أ ؟يبتل ناك اًم© : ىلاعت هلوق لزفف

 الالَخ ْهُتْمِنْغاَمِم ١ راك ةيوخ بتحس تيياكشسا نمل نم ٌباَتِك الل ميِكَح ٌزيِزَعهفاَ ةَربخآلا

 ام باذعلا لزن ول :لاقو مهلك ةباحصلاو د هللا لوسر ىكبف ,4ميِحَر روف هللا نإ هللا اونو ابي

 نيح أطأ ُدْدتُي هللا لوسر نإو ءرمع يأر وه قحلا نأ رهظف ءذاعم نب دعسو رمع الإ دحأ انم ىن

 ىلع مكحلا ىضمأو «تايآلا لازنإب هيلع هبن لب ءأطخلا ىلع ررقي مل هنكل .ه#دركب يبأ يأرب لمع

 ؛هفالخب هروهظ نيبو يأرلا فالخب ءصنلا لوزن نيب قرفلا وه اذهو .هدرب رمأي ملو :هلكأب رمأو ءءادفلا
 نسق ادلا يرو دب يارا شالوا لوألا 05

 ريسألا سفن كلذب يضر اذإ الإ يأ هب هسفن تباط اذإ الإ ملسملاب ملسملا صيلخت يف ةدئاف ال هنأل : :ديفي ال هنأل

 مهيلع ماعنإلا يأ :نملا زوجي الو ١55/9[ ةيانبلا] ةدرلاب هيلع فاخي ل همالسإ ىلع نومأم وهو ءملسملا

 صاعلاوبأ وهو :ىراسألا ضعب [؟؟١/© ةيانعلا| .لتق الو «ةمذ الو «قاقرتسا ريغ ن ع ان مهكرتي نأب

 .93856 هللا :لوسر كاني -بضيز جوز
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 رسألاب هنألو ,ٌدهوُمَتدَحَو ثْيَح َنيِكرشُملا اولئقافإ» :ىلاعت هلوق :انلو *.ردب موي

 خوسنم هاور امو ءضوعو ةعفنم ريغب هطاقسإ زوجي الف هيف قاقرتسالا ٌّقح تبث رْسَقلاو

 اهحبيد :ماللسإلا راد ىلإ اهلقن ىلع ردعي ملف «شاوم هعم ه دوعلا مامإإلا دارأ ادإو .انولت امم

 حبذ نع ياو هيلع هنأل ؛اهكرتي :هللم . يشل ٠ لاقو اهكرتي 5 ب الو ءاهقرحو

 فاالخب «ناينبلا هوا نجف رافكلا نع هتعفنم عطقتنيل ؛رانلاب قرحي مث «ادعألا 59

 السلا
 ءاضيأ ةحلسألا قرحتو لم هنأل ؛رقكلا فالختو “ 5 هنع ىهنم هنأل ؛حبدذلا لبق قيرحتلا

 لك ىلع لثقلا بوجو تنمضت دقو «تلزن ام رخآ ةءاربلا ةروس نأل ؛الوزن رخأتم وهو :ىلاعت هلوق انلو

 راد ىلإ يأ :دوغلا (ةيانبلا) © َنيِكرْشُمْلا اوُلئقاف :ىلاعت هلوق وهو :انولت امج .مدقت امل اهيا 0128 لاح

 فاكلا حتفب :ةلكأمل ١57/4[ ةيانبلا] .منغلاو رقبلاو لبإلا يهو «ةيشام عمج :شاوم (ةيانبلا).مالسإلا

 5//1١717[ ةيانبلا] .مهنع ةعقنملا عطق عماجلاو :راصف (ةياتبلا).لكألا ردصم اهمضو
 م ءايح يانغ نب معلما اكول هني نعواسا قي لاق 89 ىبللا كا يعظع نيب ريس نك ضرامقلا هييرعأ#

 [سمخي نأ ريغ نم ىراسألا ىلع تي يبلا ّنم ام باب :4.74 :مقر] .هل مهتكرتل ئتنلا ءالؤه ف ئملك

 ديعس نب يحي نع لضف نب دمحم انثدح 'هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا يورو [8 ٠05/5 ةيارلا بصن] بيرغ**

 رقع فليس أ هلاك نايفس يبأ نب ديزي عبتي جرخف ءماشلا ىلإ انقويح كح ري بأ نأ تيد :لاق

 اورنج لك نارقفت الو ءارساق نير لولا مع اورق نعطقت الو امره ادق < الو ةأرما الو ايبسض نلغقت ال

 [برحلا ر اد يف هلتق نع ىهتت قه ناب ىيةقلإال| .نيحت الو .ءللغت الو ءهنقرحت الو ءالخن نقرغت الو ةلكأمل الا

 انثعب :لاق هنأ و مم ةردرو# يأ نع 10 ّق يراخبلا ج رخخأ [ع.اةبرا# ةيارلا بضنأ عي قلخلا هق

 اندرأ نيحو 2 هللا لوسر لاق مث «رانلاب اههوقرحأف ءانالفو انالف متدجو نإ :لاقف ثعب يف ل هللا 8

 .امهولتقاف امهومتدجو نإف ؛هللا الإ امه بذعي ال رانلا نإو ءانالفو ًانالف اوقرحت نأ مكترمأ نإ :جورخلا

 [هللا باذعب بذعي ال باب :7015 :مقر]
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 مسقي الو .مهيلع ةعفنملل ًالاطيإ ؛رافكلا هيلع علطي ال عضوم يف نفدي اهنم قرتحي ال امو
 «كلذب سأب ال :كر يعفاشلا لاقو ؛مالسإلا راد ىلإ اهجرخي ىح برحلا راد يف ةمينغ
 قتييو «تبشي :هدنعو ءاندنع مالسإلا رادب زارحإلا لبق تبقي ال نييمناغلل كلملا نأ :هلصأو

 كلملا ببس نأ :هل ."يهتنملا ةيافك" ف اهانركذ لئاسملا نم ةدع لصألا اذه ىلع

 تابثإ ىوس ءاليتسالل ئععم الو «دّويصلا يف امك حابم لام ىلع درو اذإ ٌءاليتسالا

 تباث فالخلاو *.برحلا راد يف :ةمينغلا عيب نع ىهف تع هنأ :انلو .ققتحت دقو هديل
 ب رجلا راد ف

 ةلقانلاو ةظفاحلا ديلا تابنإ ءاليتساللا نألو هت لخدتف (ىنعم عيب ةمسقلاو «هيف

 .برخلا راد يف ةمينغلا ميسقتب يأ :كلذب سأب ال (ةيانبلا) .ديدحلا نم ناك نأب :اهنم قرتحي ال
 تراصو «هدنع هبسن تبث ؛هاعداف تدلوف ىبسلا نم ةمأ عيطو اذإ نيمناغلا نم ًادَحأ نأ :اهنم :لئاسملا نم ةدع

 :اهنمو .نيغاغلا نيب رقعلاو دلولاو ةمألا مسقيو ؛رقعلا بجو عئكلملا مدعل بسنلا تبثي ال ائدنعو دلو مأ ةمألا

 تام اذإ ثرآلا :اهنمو وه افالخخ ءاندنع زوجي ال ةيعلا نهال ةازغلا نم دحاو وأ مامإلا عاب ول عييبلا

 هكراشي ال ةمسقلا لبق ددملا قحل ول :اهنمو ءمهل افالخخ اندنع هنم ثروي ال برحلا رادب ةازغلا دحأ

 (ةيائبلا).مهل افالح اندنع نمضي ال زارحإلا لبق منغملا نم ائيش دحاو فلتأ ول :اهنمو ءاندنع كراشيو ؛مهدنع

 ١5/8/9[ ةيانبلا| .رصملاو ماشلاو قارعلا رايد يف دجوي مل مودعم باتك وهو :يهتنملا ةيافك

 ١548/4[ ةيانبلا] .باطتحالا ف اذكو ءديصلا ىلع ءاليتسالاب هيف كلمي هنإف :دويصلا ىف امك

 مرح عيبلا مرح نمف «عيبلا يف يأ هيف تباث كلي يعفاشلا نيبو اننيب روكذملا فالخلا يأ :فالخلاو

 ةمسقلا لخدتف «ةلاحم ال ةلدابملاو زارفإلا ىلع اهلامتشال ئيعملا ثيح نم يأ ئيعم عيب ةمسقلاو ؛ةمسقلا

 ظفح امي تبغي يلا ديلا يهو :ةظفاحلا ديلا ١79/5[ ةيانبلا] .ةمسقلا زوحت ال ءزوجي ال امكف «عيبلا تحت

 نأب ةلقانلاو :يكاكلا لاقو «يرارتألا هلاق ءصخش ىلإ صخش نم نيعلا لقنت يلا يهو :ةلقانلاو «نيعلا

 | ١5/9 ةيانيلا| ..ةيف فرضتي ءاشافيق هلقني

 ىعم ف عيبلا نأل :لاق ءبرحلا راد يف مئانغلا مسق زاوج عنم ىلع فنصملا هب لدتساو ءادج بيرغ*
 [4 ١8/7 ةيارلا بصن] .ةمسقلا زوجت ال كلذك عيبلا زوجي ال امكف ةمسقلا
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 برت فالخلا عضوم .ليق مث ءارهاظ هدوجوو ذاقتتسالا ىلع مهتردق مدعنم ىباثلاو 2 ل

 در تيوتا كان وكام لآ ؛داهتجا نع ال مامإلا مسق اذإ ةمسقلا ىلع ماكححألا

 ةنقج .يأ ليلا ىلع هيلا هإ كلي دمحم دنع هيزنت ةهارك يهو «ةهاركلا :ليقو

 مسقي نأ لضفألا :ههللم دمحم دنعو .برحلا راد يف ةمسقلا زوحت ال اذ:»© فسوي يبأو

 .ححار نالطبلا ليلد نأ :ةهاركلا هجوو ؛مالسإلا راد يف

 رادلا نوكل :ارهاظ ةدوجوو .مهيديأ نم مهلاومأ صالختسا يأ :ذاقنتسالا ىلع (ةيانعلا).ةلقانلا ديلا تابشإ يأ :ئباثلاو

 .مهيلإ ةبوسنم ةعقبلا هذه تيقب املو ؛ءاليتسالاو ةوقلا رابتعاب مهيلإ وأ ءانيلإ فاضي امنإ رادلا نأل ؛مهيديأ يف

 اهنأل ؟ةدلبلا تحتف اذإ ام فالخب :«نيملسملا ديا توبث عنمي رهاظ دادرتسالا ىلع ةوقلاو مهل ةوقلا نأ فارغ

 ١79/9[ ةيانبلا| .هيلإ انرادب هزارحإك ةدلبلا حتف ناكف ءاهيف ماكحألا ءارجإو ءاهحتفل مالسإلا راد تراص

 ةمسقلا تعقو نمل كلملا مكح تبني له «داهتجالا نودب مامإلا نع ةمسسقلا تردص اذإ اميف .:فالخلا عضوم

 [؟؟ ؛[ه ةيانعلا | .تسقي اال اندنغو «تبقي :هدنعف ال وأ عافتنالا رئاس و ءطولاو لكأألا نم هبيصن ف

 هدب ةبترتم هدنعف عةمسقلا زاوجب ملعلل مزلتسملا كلملا توبت ليلد ءاكحألا هذه بترت نأ هانعم :إ مكح نأل

 يأ 1 ةهارك يهو (ةيانعلا).ةبترم, تسيل اندنعو ؛كلملا توبث هنم مزليف ؛داهتجا نع ال ؛ةرداصلا ةسمقلا

 ةكرش عطق نم ةمسقلا يف نأ امل ؛زاوجلا مدع ال ؛ةهاركلا انبهذم ىلع برحلا راد يف مئانغلا ةمسق مكح

 رمأ اذهو ؛.مهضعب ىلع ودعلا ركي امترف ءاوقرفت مسق اذإ هنألو ءشيجلاب قوحللا ف مهتبغر اهب لقيف ددملا

 هيزنت يه له« عةهاركلا يف فاالخلا ىلإ فنصل فنصملا راشأ مث ءاهزاوج عنمي الف ءةمسقلا هب متي ام ءارو

 ١17١/5[ ةيانبلا] ."ريبكلا ريسلا"ى كلي دمحم يأ :ءكقلر دمحم دنع ©/١7١[ ةيانبلا] .ميرحت ةهارك وأ

 راد يف ةسمقلا يف قي ةفينح يأ لوق ىلع كلي فسم لبق نأ ىلإ . ريشي اذه نآل ؛رظن هيفو :خ ! لاق هنإف

 ةيلضفألا ةياورلا رهاظ ريغ فو ءانباححصأ نم ةياورلا رهاظ ْ مهنيب فالح ال هنإف ؛روهشمب سيلو «برحلا
 ىلع لدي ةمسقلا زوحب ال :اك'ج فسوي يلأو ةقينت يبأ لوق ىلع هلوق اضيأو نكي فسوب يبأ نع ةلوقنم

 0 ةيانبلا | .حماست نع ولخي ال عضوملا اذه ةلمجلا 5 :ةهاركلاب :ليقو .هلوق هيلع لدي ام فالح

 |[! ؟ هله ةيانعلا | .حجار عرخملاو امر افوكل :نالطبلا ليلد
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 ءذّرلاو :لاق .ةهاركلا ثاريإ نع دعاقتي الف ءزاوحجلا بلس نع دعاقت هنأ الإ
 يرودقلا

 عامنا د وأ ,ةزواجما وهو .ببسلا يف مهئاوتسال ؛ءاومس عيسملا لإ. ناقللاو

 راع قف للا فقحل اذإو .انركذ امل هريغ وأ ءضرمل لتاقي مل اذإ كلذك و .,فرع ام
 فاالذللا قيرط

 يسب ءاهيف مهوكراش :ماللسإإلا راد ىلإ ةمينغلا اوجرْخخُي نأ لب ابق برحلا|

 ةكراشملا ّقح عطصقني امغإو .لصألا نم هاندهم م ولع ءانب وهو «لاتقلا ءاضقنا دعب

 دحاو لكب نأل ؛اهيف مئاغملا هعيبب وأ ءبرحلا راد يف مامإلا ةمسقب وأ «زارحإلاب اندنع
 مالاسأإلا رادب

 يف ركسعلا قوس لهأل ّقح الو :لاقو .ددملا ةكرش ّقح عطقنيف ؛كلملا متي اهنم

 انف مهتم :ةيلوقلا دنحأ فإ هلام فانفلا لاقو اولتاقي نأ الإ ةمينغلا

 بوثلا ىلإ ةازغلا جاتحا اذإ زوجيف اندنع امأو ءاقلطم زوجيف كلي يعفاشلا دنع امأ قافتالاب :دعاقت هنأ الإ

 ليلدلا ةضراعم نم لصح ةيلكلاب لطبي مل امل حوجرملا ليلدلا نأل :ةهاركلا ثاريإ (ةيانعلا).كلذ وحنو ةبادلاو

 لادلا نوكسو ءارلا رسكب :ءدرلاو [؟١؟5/ه ةيانعلا] .رامحلا رؤس يف امك ةهاركلا حوجرملاو ؛حجارلا

 :هلوقو أدتبم وه ءدرلاو ردصم حتفلاب ءدرلاو هثاعأ 17 ادب ؟لاقن .,نوعلا وهو .ةزمه هرخآ يفو (ةلمهملا

 نكل «ناءاوس :لاقي نأ سايقلاو «هربخ ءاوس :هلوقو «نينثالا فرظ ركسعلا يف :هلوقو هيلع فطع لتاقملاو
 [17/7/9 ةيانبلا] .اندنع لاتقلا ةينب بردلا ةزواحب يأ :ةزواجملا وهو .ًاضيأ دارفإلاب لامعتسالا يف ءاج
 ضعب قرد] :مهوكراش (ةيانبلا).ةعقولا رضحي مل و «.ةجاح ىلإ مامإلا هثعب نأب ضرملا ريغ وأ يأ :ةريغ وأ

 لخالاوه ببسلا نأ وهو :لصألا نه (ةيانبلا).ةميئغلا .يفإ ركسغلا ددملا كراش يأ [منهكراش :ممستلا

 ددملا كراش اذإف «مالسإلا رادب زارحإلاب رهقلا مامتو ءرهقلا وه ببسلا اندنعو ,ذخألا سفنب تبثي كلملاو
 ؛لاتقلا ةلاح يف ممي اوقحتلا ول امك .هب قحلا دكأت ف مفوكراشي ببسلا متي هب يذلا زارحإلا ف شيجلا

 ١77/8[ ةيانبلا] .ةثالثلا ءايشألا هذه نم يأ :اهنم [؟5/<7 ةيافكلا] ."طوسبملا" يف اذك

 .داهجلا مهدصق مدعل :خلإ قح الو .برحلا راد يف مامإلا ةمسقب متي كلملا نأب حيرصت اذه :ددملا ةكرش
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 :انلو .داوسلا ريثك ظ كدب عم ُداهجلا دجُو هنألو *,"ةعقولا دهش نمل ةمينغلا" :كَتِلَع هلوقل

 :شيزللا ةيسيسفا ردمبأ ااا اس ةثأ

 امو «لاتقلا دنع الجار وأ .اًسراف ؛هلاح بسح ىلع قاقحتسالا ديفيف «لاتقلا وهو

 نكت مل إو .لاتقلا دصق ىلع اهدهشي نأ :هليوأت وأ داق ردت نلف ايام هوز
 , يلا 8: فود لاي يعفاشلا

 راد ىلإ اهولمحيل عاديإ ةمسق نيمنااغلا نيب اهمسق :مئانغلا اهيلع لمحت ةلومح مامالل
 برحلا راد يف : : ْء ' ةلومجلا ىلغت ظ

 ,"رصتخملا" يف ركذ اذكه :فيعضلا دبعلا لاق .اهمسقيف مهنم اهعحتري مث «مالسإلا

 دجو اذإ مامإلا نأ :اذه يف ةلمجلاو ؛"ريبكلا ريسلا" ةياور وهو ءمهاضر طرتشي ملو
 .مهلام لومحماو ةلومحلا نأل ؛اهيلع مئانغلا لمحي ةلومح ميغلإ يف
 (ةيانبلا).انبهذم وه امك لاتقلا ةينب بردلا ةزواحب وهو :رهاظلا ببسلا .مالسإلا راد دح نع :ةزواجما
 .هل مهس الق «لاتقلا دصقي ال يقوسلاو :لاتقلا دصق .ىقهيبلاو يناربطلا لاق اذك :رمع ىلع

 هحججو ىلع يأ :ع اديإ ةمسق (ةيائبلا).رامح وأ لغب وأ سرف وأ ريعب نم هيلع لمحي ام ءاحلا حتفب :ةلومح

 (ةيانبلا).هرصتخم ف يرودقلا ركذ اذكه يأ :رصتخملا ١74/4[ ةيانبلا] .كيلمت ةمسق ال ؛ةعيدولا

 نألو «صاخلاب ماعلا ررضلا عفد هيف نأل ؛ةراجإب نكل كلذ ىلع مههركي :هيف لاق ثيح :ريبكلا ريسلا

 (ةيانبلا).عضوملا اذه يف مالكلا ةلمج يأ :ةلمجاو (ةيانبلا).مهقحل كلذ لعفي نأ هلف ءمهيلإ ةدئاع هتعفنم

 ١174/9[ ةيانبلا] .مهام ىلع مهام لمح هنأكف :ةلومحلا نأ

 قا ةيك نأ نبا ةاور [4ه/# ةيارلا تسن] لسا لاق ان" ربع ىلع فرقوم رهو ةاعوفرم ببيرغ#
 دراطع ونب توزغ :لاق ىسمخألا باهش نب قراط نع ملسم نب سيق نع ةبعش اوس نك

 يب مهؤاك رش نحن لاف. ةةغقولا لبقا راسع ميرعتفا ةفراكلا نع ًارامع اوبدمأو «ةرضبلا: لهأ نم اةلام
 نأ ديرتأ هللا ليس قف تبيصأ دق هنذأ تناكو عودخنا دبعلا اهيأ :لاقف دراطع يب نم لحر ماقف «ةمينغلا

 رمع بتكف «رمع ىلإ كلذ يف بتكو «ينذأ ريخب وأ نذأ بحأب ىنومت ريع ءرامع لاقف ءانتمينغ كل مسقن
 [ةعقولا دعب مدق اذإ ءيش هل سيل لاق نم باب 4١7941١١ ص] .ةعقاولا دهش نمل ةمينغلا نأ
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 ل

 ةلويصلا ٍ ,نيماغلل ناك ولو ,نيملسملا لام هنأ ؛ةلومح لضف لاملا تب ف قاك ادإ اذكو

 تقفن اذإ امك راصف ءٍةراحإ ءادتبا هنأل ؛"ريغصلا ريسلا" ةياور يف مهربجي ال مهضعبل وأ
 : . 5 58 2 د2 شف 2ك م

 عفد هنأل ؛"ريبكلا ريسلا" ةياور ف مهربجيو ,ةلومح لضف هقيفر عمو ,ةزافم يف هتباد

 هنأل ؛برحلا راد يف ةمسقلا لبق مئانغلا عيب زوجيالو .صاخ ررض ليمحتتب ماعلا ررضلا

 :مالسإلا راد ىلإ اهجارخإ دعب مهنم تام نمو ؛ةمينغلا ف هل قح الف :برحلا راد

 ,هدعب كلملا امنإو زارحإلا لبق كلم الو «كلملا ف يرجي ثرالا نأل ؛هتثرول هبيصنف
 مالسإإلا رادب 00 و ام ىلا ١ 52-2 ةيمنغلا :

 ؛هسفن نم ةبيطب الإ ريغلا لام عافتنالا لح مدعل :مهربجي ال (ةيانبلا).مهلام مهام لمحتف :نيملسملا لام

 نع زارتحا ءادتبا :هلوق ءزوجي الف «ةراحجإ ءادتبا هنأل :هلوق يعم وهو «عءادتبا ةراجإلا ىلع اربح اذه نوكيف

 ؛رحبلا طسو ةدمللا تك: ءارهن# ةييفلس رخاتا عمت :عئاباورال قافتاب ربخلا زوجي ثيح ءاّقبلا ةلاح يف ةراجإ

 1١114/9-١175[ ةيانبلا| ."طيحملا" ف هركذ «لثملا رجأب كلاملا ىضر ريغب ىرخأ ةراجإ اهيلع دقعني هنإف

 .هاضر ريغب لمحلا ىلع هربجي ال هنإف :ةزافم .هجو لك نم ةراجإ ءادتبا هنوك يف يأ :راصف

 كلت نع ئيغ مهي ناك اذإ ءاوبأ وأ «ةلومحلا باحصأ هب ىضري نأ كلذ يف يوتسيو :ريبكلا ريسلا ةياور
 رحبلا طش يف ةنيفسلا ةراجإك راصف :ماعلا ررضلا [؟؟1/ه ةيافكلا] .تنعتلا اودصق ءابإلا اذهب مهنأل ؛ةلومحلا

 نأ اذه ملعف ('يواحطلا حرش" 5 هركذ هيف دهتحي هنأل ؛حص مامإلا عاب اذإ اذه عمو : متانغلا عيب .قرف الب

 (ةازغلا ةجاحل ال عاب اذإ اميف اًضيأ ةهاركلاو «ماكحألا بترت يفن ال ةهاركلا مئانغلا عيب زوجي ال :هلوقب دارملا

 (ةيانبلا).روذحنا ح ابتمسي ةرورضلاو ؛حابم بتروح لهأ لاش هنأ ؛هركت ال لأ يغبنيف مهتجاح عفدل عاب اذإو

 دقو عالبتساللا هدنع قلما تيس نآل ؛روح ةدنعف قل يعفاشلا فاح ةمسقهلا لبق مئانغلا عيب يو يأ :هيفو

 ١7/4[ ةيانبلا] .هل افالخ ءاندنع تبغي ال مالسإلا رادب زارحإلا لبق نيمناغلل كلملا نأ يأ لصألا انيب

 ركذ كرت هنأ باوجلاو «كلملا متي امهنم لكب نأل :مدقت اميف هلوق ضقاني هنأل ؛رظن هيف :زارحإلا لبق

 «ةجاحلا ضراعل كلذ نأل وأ ءكانه هركذ ىلع ادامتعا ؛انهه اهيف مئانغلا عيبو برحلا راد يف ةمسقلا

 [؟؟//© ةيانعلا] .ةيلصألا رومألل رابتعالاو
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 هيف كلملا مايقل ؛هبيصن تاو ةكيزه ا رارقتسا دعب مهنم تام نم :. "- ىعفاشلا لاقو

 هودجو امث اولكأيو «برحلا ردو راسل ا سأب ال و :لاق .هانيب دقو ؛ةدنع

 ,ةياور يف اهطرش دقو «ةحاحلاب هديقي لو لسرأ :فيعضلا دبعلا لاق .ماعطلا نم

 الإ هب ٌعافتنالا حابي الف «نيفناغلا نيب كرتشم هنأ :ىلوألا هجو ىرخألا يف اهطرتشي ملو

 اهولك" :ربيخ ماعط يف اكَيِلَع هلوق :ىرخألا هجو .باودلاو بايثلا يف امك «ةحاحلل

 ؟برحلا راد ف هنوك وهو ةجاحلا ليلد ىلع رادي مكحلا نيرة: الو اهييفلعاو

 :ةمطقتم ةريللو ءاهيق :هماقم ةدع ةرهظ َفلَعَو هسقن توق بحصتس ال يزاغلا نأل

 «ةجاحلا| ليلد مدعناف ؛هبحصتسي هنأ ؛حالسلا فالخب ؛ةجاحلل ةحابإللا لصأ ىلع يقبف

 تبثي الو .ودعلا مازهناو ؛لاتقلا نع غارفلا دعب تبثي هدنع كلملا نأ ىلإ ةراشإ اذه :خلإ مهنم تام نم
 ةمينغلا ةمسق ةلأسم يف يأ :هانيب دقو .هدنع ثروي ال نأ يغبني ةميزفا ررقتسا لبق تام ولف .ذخألا درجمب

 .فلعلا اهمعطأ اذإ برضي برض باب نم فلعي ةبادلا فلع :لاقي :فلعي نأب (ةيانبلا).برحلا راد يف

 لعاف عفرلاب :ركسعلا (ةيانبلا).ردصم ماللا نوكسب «فلعلاو ؛ةبادلا هفلعأ ام لك :ماللا حتفب فلعلاو

 ١[ 3/9 ةيانبلا] .كلي دمحم ةجاحلا طرش ىأ :اهطرش (ةيانبلا).ةبادلا وهو فوذحم لوعفملا فلعي

 امك يأ :بايثلا يف امك (ةيانبلا).ريبكلا ريسلا ةياور يهو :ىرخألا (ةيانبلا)."ريغصلا ريسلا"ةياور يهو :ةياور يف
 ةجاحلا ليلد عي :ةجاحلا ليلد ١75/4[ ةيانبلا| .ةجاحلل الإ باودلاو بايثلا يف لامعتسالا حابي ال

 ف لاق «هتباد يأ :ةرهظ فلعو .ةحاحلا ةقيقح ققحتي مل نإو «هيلإ عافتنالا ةحابإ كح نادبقا ةةوجعوم

 ١717/9[ ةيائبلا] .ةبادلل راعتسم رهظلا ظفل :"برغملا" يف لاقو ؛ةلحارلا رهظلا :"قئافلا"

 .مصخلا سايق نع باوج :حالسلا فالخب

 انث ليلخلا نب دمحأ انث زازرلا رفعجوبأ انأ ءنارشب نب دمحم نب يلع انربخأ "ةفرعملا باتك" يف يقهيبلا هاور*

 ءورمع ن د هللادبع نع نايفس يبأ رتب سيدال نع مح رلادبع نب سابعلا نع لضفلا نب نمح رلادبع نع يدقاولا

 ا 7 ةيارلا بَِضْنا . ىهتنا .اولمت الو عا وهلعا و ءاولك : ربيخل دي دك هللا لوس لاق :لاق
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 عهنع ئغتسا اذإ منغملا يف هدري مث «هلمعتسيف اهُتقيقح ربع «ةجاحلا هيلإ سمت دقو

 :لاق .تيزلاو نمسلاك هيف لمعتسي امو «محللاو زبخاك ماعطلاو ؛حالسلا لثم ةبادلاو
 ير ودقلا

 ؛ةبادلا هب اوُحَقَوُيَو نهدلاب اونهديو -بيطلا :خسدلا ضعب فو -ّبطحلا اولمعتسيو

 :ةمسق اللب كلذ 0 «حالمسلا نم هنودجبي امك اولتاقيو ,كلذ ميه ىلإ ةجاحلا ساسمل

 :هلوق نم ىضم اميف روكذملا ماعطلا نم دارملا يأ :ماعطلاو (ةيانبلا).ةجاحلا ةقيقح اهيف ربتعي يأ :ةبادلاو

 نأل ؛حيحصب سيلو :ليق :بيطلا خسنلا ضعب ١710/9[ ةيانبلا] .زبخلاك ماعطلا نم هودجو ام اولكأيو

 لقنلا رذعتلف :بطحلا امأ ءبيطلاب عاقتنالا زاوج مدعب :"يحخركلا رصتخم حرش" يف لاق هسفن يرودقلا
 [؟7؟//© ةيانعلا| .فلعلا يف امك «هلامعتسا زاج مالسإلا راد نم

 ناك «ًالوكأم راص امل هنأل ؛تيزلاك لوكأملا نهدلا هب دارملاو ءيرودقلا ظفل اضيأ اذه :نهدلاب اونهديو
 هركذ اذك «ةمينغلا ىلإ هدري لب هب عفتني ال ًالوكأم نكي مل اذإو ءهلكأ ىلإ هفرصك هندب ىلإ هفرص
 ةبطر وأ «ةسباي ةهكاف وأ انهدوأ ءاتيز وأ ءامسم اوباصأ ول :"طيحملا" يفو ."هحرش" يف يرودقلا
 زوجي الو ةمسقلا لبق اهنم لوانتلاب سأبال «ةداع لكؤت ىلا ءايشألا نم كلذ ريغ وأ ءالصب وأ ءاركس وأ

 ١178/9[ ةيانبلا] .جسفنبلا نهدو «بيطلاو ةيودألا نم ءيش لوانت
 نم قر يأ ىفح اذإ باذملا محشلاب اهرفاح بيلصت ةبادلا حيقوتو ؛يرودقلا ظفل اضيأ اذه :خإ اوحقويو
 هدي طخب هبي ريبكلا نيدلا ظفاح مامإلا ةخسنو «"برغملا" يف اذك ءأطخ ءارلاو :يرارتألا لاق ءيشملا ةرثك

 حقر :"ةرهمجلا" يف لاق .خياشملا ىلع هانأرق اذكه :لاق 2 فنصملا نع لوقنملا وهو «حيقرتلا نم ءارلاب

 يخيش هححص نكلو :"ةياهنلا"بحاص ةمالعلا يخيش لاق :يكاكلا لاقو 5956 اذإ 5 هشيع نالف

 ةحخسن ْف تيأر :يرارتألا لاق .معأ هنأل ؛حصأ وهو حالصإلا وهو «حيقرتلا نم ءارلاب نيدلا ظفاح انالوم

 :"برغملا" بحاص لاق امك «واولاب ةئام عبرأو ىدحأ ةنس خيرات ف ةبوتكم "يخركلا رصتخم" خسن نم ةقث
 9//١17[ ةيانبلا] .ىلوأ واولاب هنأ ؛ءالعلا يخيش طخب تيأر اذكو «ىهتنا «ءارلاب ال

 يرودقلا ظفل اذه :اولتاقيو (ةيانبلا).انه ىلإ زبخلاك ماعطلاو :هلوق نم هانركذ ام عيمج ىلإ هب راشأ :كلذ
 ماعط لكأو ؛باودلا فلع نم :انلق ام لك يأ :كلذ لك (ةيانبلا).ركسعلا فلعي نأب :هلوق ىلع فوطعم

 ١7/8/9[ ةيانبلا] .اهتمسق لبق ةمينغلا حالسب لاتقلاو نهدلاب ؛ناهدالاو ءبطحلا لامعتساو «ةميئغلا



 اهتمسفو مئانغلا باب 0

 كلذ نم اوعيبي نأ زوجي الو .هانيب دقو ءحالس هل نكي مل نأب هيلإ جاتحا اذإ :هليوأتو

 وه امعإو ةانمدق ام ىلع كلم الو «كلملا ىلع بترتي عيبلا نأ ؛هنولومتي الو ءاكش
 ةضفلاو بفهذلاب

 هن وعيبي ال مك 9 ةهراشإ "”هنولومتي الو" ب ,ماعطلا هل حابملاك راصو ةجانإ

 ىلإ نمشلا در مهدحأ هعاب كاف هقللق لإ رويس هنأ ؛ضورعلاو ةضفلا و بهذلاب

 لبق امب عافتنالا هركيف :عاتملاو بايثلا امأو .ةعامجلل تناك نيع لدي هلأل ةةميقلا

 اوجاتحا اذإ برحلا راد يف مهنيب مامإلا مسقي هنأ الإ كارتشالل ةجاح ريغ نم ةمسقلا

 نأل اذهو ؛ىلوأ هوركملاف ,ةرورضلل حاسي مرح نأل ؛عاتملاو باودلاو بايثلا ىلإ

 يف ةمسقلا ركذي ملو «ةياعرلاب ىلوأ ناكف ءامب نقيتم ءالؤه ةجاحو ءلمتخم ددملا ّقح

 «نيلصفلا يف هل ٌعافتنالا هل حابي دحاو جاتحا اذإ هنإف «ةقيقحلا يف َقّرَف الو .حالسلا

 ةنايص ببسب ةمينغلا حالس لامعتسا ىلإ يزاغلا جاتحا اذإ هنأل ؛ليوأتلا اذه ىلإ فنصملا جاتحا امنإ :هليوأتو

 (ةيانبلا). ةهرخخأ ىلإ هيك صتسي هنأل «حالسلا فدا : :هلوق 9 ةراشإ : ة اند دقو |[! ؟ ة/ه ةينل] زوم 2 ذل هحالاس

 ىلع ال زوجي الو :هلوق ىلع فطع :يرارتألا لاق :هنولّومتي الو (ةيانبلا».يرودقلا ظفل اضيأ اذه :زوجي الو

 (ةيانعلا).زارحإلا لبق كلم ال هنأ عي :هانمدق ١15/98[ ةيائبلا| .ضرغلا سكع كلذ نأل ؛اوعيبي نأ :لوق

 ءيشل عيبلا ىلإ يأ :كلذ ىلإ (ةيانبلا».لومتيو عيبي نأ هل زوجي ال هريغل هماعط حابأ اذإ امك نيعي :راصو

 لجأل يأ :كارتشالل (ةيائبلا) .نيمناغلا نيب ةكرتشم نيع ضوع يأ :ةعامجلل (ةيانبلا) .ءايشألا هذه 9

 . تاروذحملا حيبت تارورضلا" :اولاق مث نمو :ةرورضلل ١173/98[ ةيائبلا] .اهيف نيمتاغلا كارتشا

 فيك :لاقي نأب ردقم لاؤس نع باوج اذه :خا نأل اذهو .عافتنالاو بايثلا لامعتسا وهو :ةوركملاف

 يأ اذهو :هلوقب بتاججأف .مهك رش مهقخ اذإ ددملا نأ ؛ددملا وهو .ريغلا قح علطق اهيفو غةمسقلا تدزاج

 .داهجلا يف نيرضاحلا يأ :ءالؤه ةجاحو ١0/9[ ةيانبلا] .قأي يذلا ددملا قح نأل ةمسقلا زاوح

 زاوج ف باودلاو عاتملاو بايثلا نيبو ,حالسلا نيب :قرف الو .لمتحملل رابتعا ال هنأل :ةياعرلاب ىلوأ

 ١8٠١/9[ ةيانبلا] .ةحاحلا دتع ةمسقلا



 ضخ اهتمسقو مئانغلا باب

 ؛مسقي ال كي ىبسلا ىلإ اوجاتحا اذإ ام فالخب ,نيلصفلا يف مسقي لكلا جاتحا نإف
 أ زغلا لك

 زرحأ برحلا راد يف :هانعم ءيهنم ملسأ نمو : :لاق .جئاوحلا لوضف ىف هيلإ ةجاحلا نأل

 نوملسم مفأل ؛راغصلا هدالو 1 ء ,قاق ةرعسالا جانبا يفاني مالسإلا نأل ؛هّسفن همالسإب

 *."هل وهف ٍلام ىلع ملسأ نم' :هكلع هلوقل ؛هلذي يف وه لام لو ءاعيف هماللسإب
 ابن أ مالسإب

 اهوصأ نم ال ءطولا وهو :جئاوحلا لوضف 75 ةيافكلا] .حالسلاو بايثلا لصف يف يأ تاق يف

 برحلا راد يف هدالوأو هلام ريصي ال ملسأو ؛مالسإلا راد ىلإ رجاه ول هنأل ؛اذمي ديق امنإ :برخحلا راد

 «برحلاراد يف يبرحلا ملسأ اذإ :اهادحإ :عبرأ لئاسم انهو :"ةيريهظلا دئاوفلا" يف ركذو .همالسإب 2(

 هدي يف ناك امو «راغصلا هدالوأو هسفن منغي ال هنأ ركذ ام اهيف مكحلاف «رادلا ىلع انرهظ ىح جرخي ملو

 هلهأف ؛هراد ىلع نوملسملا رهظ مث ءملسأو نامأب انراد لخد اذإ يبرحلا :ةيناثلاو .هرخخآ ىلإ تالوقنملا نم

 .ءْف راغصلا هدالوأ نم برحلا راد يف هفلخ ام عيمجو «هلامو
 هلام عيمجف ؛هراد ىلع نوملسملا رهظ مث مالسإلا راد لخد مث ؛برحلا راد يف يبرحلا ملسأ اذإ :ةئلاثلاو

 دالوأ هلو الاومأ مهنم ىرتشاو «نامأب برحلا راد ملسملا لخد اذإ :ةعبارلاو .راغصلا هدالوأ الإ ئف كانه

 نرخ يف انيءاعوج ىلع هيف تاوخاق د رادلا ىلع نوملسملا رهظ مث ءبرحلا راد يف هسفن عم مهبحصتسا

 ؛ائيف نوريصي ال رابكلا هدالوأ نأ :امهدحأ :نيلصف يف الإ رادلا ىلع روهظلا عقو مث ,برحلا راد يف ملسأ

 ىلعو هلم ناميلس يبأ ةياور ىلع اعيف ريصي ال يبرخ دنع هل ةعيدو ناك ام نأ :ياثلاو .نوملسم مهنأل
 |[ مم ./ ةيافكلا] .انيف ريضي هقنين ضف يبأ ةياور

 رفكلا ءازج قرلا نأل اذهو ؛هيفاني ال مالسإلا نأل ؛ءاقب قاقرتسالا نع هب زرتحا :قاقرتسالا ءادتبا
 :ةديبع ديبع اونوكي نأب لحوزع هللا مهازاج لخوزع هلل اًديبع اونوكي نأ اوفكنتسا امل مفإف «يلصألا

 زرتحا ؛هسفن :هلوق ىلع فطع :راغصلا (ةيانبلا).ةيمكحلا رومألا نم راص هنإف «ءاقبلا ةلاح قرلا فالخب

 (ةيانبلا).رابكلا هدالوأ نع هب

 كلي دمحم نع حيرش نب ةريح نع كرابملا نب هللادبع انثدح روصنم نب ديعس هاور :"حيقنتلا" بحاص لاق*
 :لاق ؛هل وهف ءيش ىلع ملسأ نم :ُهلني هللا لوسر لاق :لاق ريبزلا نب ةورع نع لفون نب نمحرلادبع نب
 »43٠١/7[ ةيارلا بصن] .حيحص لسرم وهو



 اهتهسش 3و مئانغلا باب ا

 هنأل ؛ىمد وأ ملسم دي يف ةعيدو وأ .هيلع نيرهاظلا َدي هيلإ ةقيقحلا هذي تقبس هنألو

 لاقو .ءيف هراقعف «برحخلا راد ىلع انرهظ نإف .هديك هذيو ,ةمرتحم ةحيحص دي ف
 ع دوملا دي

 رادلا لهأ دي يف راقعلا نأ :انلو .لوقنملاك راصف هددي ل هنأل ؛هل وه :.:2 يعفاشلا

 لوق اذه :ليقو «ةقيقح هدي يف نكي ملف ءبرحلا راد ةلمج نم وه ذإ ؛افاطلسو
 اص لوألا فسوي يبأ لوق وهو ءدمحم لوق يفو «رخآلا اي فسوي ىبأو ةفينح يبأ

 كل دمحم دنعو ءامهدنع راقعلا ىلع تبنت ال ةقيقح ديلا نأ ىلع ًٌءانب لاومألا نم هريغك وه

 اهالدع عوق ايلثك انك و «مالسإلا يف دعيت ل ةيبرح ةةرفاك امنأل هغيف هتح هجوزو عيب

 ءاهقرب قريف اهؤزج هنأ :انلو «ءلصفتملاك اعبت + يدسع .هلإ ةلوقي ويخلط . يمفاشلل
 .هريغل ًاعبت كلمتلل لحم ُملسملاو

 (ةيانبلا) .بصاغلا دي نع هب زرتحا :ةحيحص لي (ةيانبلا).هدي ف وه :هلوق ىلع ًافطع عفرل !اب :ةعيدو وأ

 ةعيدو تناك نإف ءظفحلا يف نابئانو هل نالماع امهنأل كلاملا ديك يأ :ةديك (ةيانبلا). يبربللا نعاهي زرتحا :ةمرتحم

 ١81/9[ ةيانبلا] .ائيف نوكي ال .كلس ناميلس يبأ ةياور ىلعو ٠ لي صفح يبأ ةياور ىلع ائيف ريصت .يبرح دنع

 : 'ريغصلا عماجللا حرش" يف هوركذ اذكه :ءىف هراقعف .لوقنملا نيبو راقعلا نيب قرفلا رهظي اذه :انرهظ نإف

 يف لاق ثيللا ابأ هيقفلا نأ الإ فالخلا ركذ اضيأ لالا يف سلو ءافاسمأ نو. انالع هيقأ اورق هذياملو

 ١/057/4[ ةيانبلا] .دأي ىعفاشلا لوق وهو اق ريضيال :"ىلامألا" يف كلي فسويوبأ لاق ' . يوي دسم.

 بسكب :لوقنملا" راصف (ةيانبلا) .ان#ج دمحأو كلام لاق هبو :لي يعفاشلا لاق 52

 :ةيباتك ىقبتو «ةيباتكلا جوزتي ملسملا نأل :مالسإلا يف .ءيف هراقعف :يرودقلا لوق يأ :اذه 1

 ملل عرق دلولا نعي :انلو [9/5::ةيانعلا] -كاقشعالا كاب. نم وح 3 ؛اهعورل اعبت ةةملسم روصتا لاو

 يف اذكف «لاحب ا قالا قب عوقب يفك أ زوم الاغا ياو الا ءاعق اهقرعبأ عيمجب تراص دق ىهو

 ملسملا نكل اعبت ملسم هنأ انملسم :هريرقت :ملسملاو .مألا ف قرلا تبث ام دعب اينئتسم ريصي ال قاقرتسالا

 ةمأ ملسملا جوزت اذإ امك هريغل اعبت اكلم نوكيل ملسم هنإ 3 يعفاشلا ل لوق نع باوج اذه ؛كلمتلل لحم

 (ةيانبلا).هيبأ مالسإب املسم ناك نإو ؛مألا ةيعبتب اقيقر دلولا نوكيف «ريغلا



 ا اهتمسقو مئانغلا باب

 ا يأ ناكلا هقالاأ و ىللذ نع ةقدقل ءادعنال 4 نع هنكل 6 ايهقملا قتلت
 مالا اةعييق نابخلا 7 ةيلزخلا م ري لمصفلا ّْ

 ناك ابصغ علف وهف «يبرح دي ُّق هلام نم ناك امو ,مهراد لهأل اعبت راصف (ةدي

 ا
 م أ

 ءيف وهف :يمذ وأ ؛ملسم دي يف ابصغ ناك امو ؛ةمرتحمب تسيل هدي نأل ؛ةعيدو وأ

 :هلم فيعطلا ديعلا لاق .اقيف :نوكي ل :هلي دمحم لاقو كني ةفينح ىأ دنع

 لوق "ريغصلا عماجلا حرش" يف اوركذو ؛"ريبكلا ريسلا" يف فالتخالا ركذ اذك

 تراص دقو .«سفنلل عبات للملا نأ :امهل .هبلل دمحم لوق عم هيلي فسوي ىبأ

 .حابم لام هنأ :هلو ءاهيف هلام اهعبتيف ,همالسإب ةموصعم

 .مالسإلا يف هيبأ عبتي ال ريبكلا نأل :ةيعبت الو ١5/9[ ةيانبلا] .لصفنملاك :هلوق نع باوج :لصفنملا فالخب

 (ةيائبلا).برحل اراد لهأل يأ :مهراد لهأل (ةيائبلا) .ملسأ يذلا يمذلا ديبع نم يأ :ةكديبع نم

 :الاقو ,خسنلا ضعب يف :خلإ كتلي دمحم لاقو .قيرطلا ةعراق يف عقاولاك راصف :ةمرتحمب تسيل

 سيل لب ءالاق اظفلب "ريبكلا ريسلا" يف روكذمب سيل هنأل ؛حيحصب سيل وهو ؛خلإ هركذ اذك ءائيف نوكي ال

 وهو يشن ةفينح يأ لوق عم ربنا فس وي يملأ لوق ركذو .اذكه عقو اهضعبو كد هيف كل فس وي يبأل

 عقو اهضعب فو .دمحم لوق عم فسوي يبأ لوق "ريغصلا عماجلا حرش" يف روكذملا نأل ؛حيحصب سبيل اضيأ

 ةياورل قباطملا حيحصلا وه اذهو «خلإ ائيف نوكيال :هكظلي دمحم لاقو كني ةفينح يبأ دنع ءيف وهف ءاذكه

 (ةيانبلا).دمحم نيبو كلي ةفينح يبأ نيب :فالدخالا [؟**/ه ةيانعلا] ."ريغصلا عماجلا حرش"و ” يكلا نيسلا"

 (ةيانعلا).اهل ةياقو هنوكل :سفنلل عبات (ةيانبلا).ه فسوي نأ ركذ نع تاكضاو :ريبكلا ريسلا يف

 سيل هو ءبصاقلا دي يف هنوكل ؛ةيئان ديب ف سيل هتألف :امكح امأو رهاظف :ةقيقتح امأ .زارحالا مدعل

 [5 9/0 ةيانعلا] .فالحالب ءاليتسالاب كلمي حابم لام لكو ؛عدوملا فالخب «بئانب



 اهتمسقو مئانغلا باب مس

 هنأ الإ ةموقتمي تسيل اهنأ ىرت الأ .مالسإلاب ةموصعم ْدِصَت ل سفنلاو «ءاليتسالاب ُكَلْمُي

 عفدنا دقو ءهرش ضراعب ضرعتلا ةسابإو ءاقلكم هتوكل ؛لصألا يف ضرعتلا مرح

 هدي يف تسيلو ؛كلمتلل ًالحم ناكف ناهتمالل ةضرع َنِلُح هنأل ؛لاملا فالخب ءمالسإلاب
 الظ وا رق

 مم |اوفلعي نأ زجي م :برجلا ر اد نم نوملسملا جرح اذإو .ةمصعلا تبثت ملف ءامكح

 نيملسملا قح ي 1 قيل ألو ءاهرابتعاب ةحابإلاو «تعفترا دق ةرورضلا نأل ؛اهنم اولكأي الو «ةمينغل

 ؛ٌفلَع هعم لضف نمو .مالسإلا راد ىلإ جارخإلا لبق كلذك الو ,هُبييصن ْثَروُي نح دكات
 ارت هنأ :هنعه ءانلوق لثم هك يعفاشلا نعو ءمسقت م اذإ :هانعم «ةمينغلا ىلإ هدر : ماعط وأ

 ؛صصلتملا فالخب ؛تل از دقو «ةجاحلا ةرورض ى صاصتخاللا نأ :انلو . صخّصلتملاب ارابتعا
 ةرورضلا

 تراص سفنلا نأ ملسن ال انأ :باوحلا ريرقت ...خلإ سفنلل عبات لاملا نإ :امهوق نع باوج :خلإ سفنلاو

 اذهو «مالسإلا رادب الإ تبثت ال ةموقتملا ةمصعلا نأل ؛ةموقتمي سيل سفنلا نأ ئرت الأ .مالسالاب ةموصعم

 ةموصعم اهنكلو كني ىمفاشلل افالحن ءاندنع ةيدلا الو :ضاضقلا به آل الطع وأ هادم ملسم هلتق اذإ

 نكت مل ول :لاقي امع باوج ةقيقحلا ف اذه لصألا ف ضرعتلا مرحن هنأ الإ :هلوقب راشأ هيلإ ةمصعلاب

 1١/85/8-١85[ ةيانبلا| .كلذك سيلو «يبرخلا“ ضرعتلا مرح تناك امل ةموصعم

 ؛فيلكتلا ءابعإ لمحتل اقولخم يمدآلا نوكل يأ :افلكم هنوكل (ةيانبلا).رمألا سفن يف وعي ىلصألا يف

 ١823/9[ ةيانبلا| .ضرعتلا ةمرحو ةمصعلاب الإ ءاقب الو ؛ءاقبلاب الإ اهتماقإ نم نكمتي الو

 عناملا نأل ؛ًايفتنم عناملاو ءاويوععوب ىضتقملا ناكف :كلمتلل .لاملو سفنلا نيب قرفلل حاضيإ :لاملا فالخع

 .بصاغلا دي يف لب :هدي يف |[ ١ م ع/ه ةيانعلا | .مارتحالا عم ع وأ 0 هدي ف هنوك

 لخد اذإ هلنإف ا ارابتعا .ةلاخلا هذه يف تام اذإ :هبيصن تروي .برحلا راد نم جورخلاب :دكأت دق

 سيلا هنآل نسمع لوا من ووك ءافيق اودساف .فامالا 334 ريغ نيويقع :برخلا زاد قابلا نأ دتعاولا

 [14/5*5 ةيانعلا] .هيلإ مهيديأ تبقس حابم وهف «مامإلا نذإب ارهق هرعلاملا وغ ةحيعلا ذإ اةةمصقي

 ١85/9[ ةيانبلا] .قرافلا دوجول حيحص ريغ صصلتملا هسايق نعي :فالخب



 ,”"و اهتمسقو مئانغلا باب

 ءاينغأ اوناك نإ هب ارانب ةمسقلا دعبو «هدعب اذكف ءزارحإلا لبق هب ّقحأ ناك هنأل

 نإو «نيمااغلا ىلع درلا رذعتل ذعتل ؛ةّطقللا مكح يف راص هنأل ؛جيواحم اوناك نإ هب اوعفتناو

 ةمينلا تم نإو ءمسقي مل ناك نإ منغملا لطيف 27 نارسكلا لعب هي. اوعفتتا اوتاك

 .همكح ذخأف ؛لصألا ماقم ةميقلا مايقل ؛هيلع َءيش ال ريقفلاو ؛هتميقب قدصتي غلاف

 َ 3| ةيفيك 8 ظ .

 ؛نيمناغلا نيب سامحألا ةعبرأ مسقيو .سمخلا ىنفتسا

 ماعط وأ ءفلع نم لضف ام. اوءاج اذإ نعي مامإلا ةمسق دعب يأ اهتاذب ةلقتسم ةلئسمل ءادتبا :ةمسقلا دعبو

 اوناك نإ هب اوعفتناو «ءاينغأ اوناك نإ هب اوقدضت مالسالاراد يف ةمينغلا مامإلا ةمسق دعب ةمسقلا نم اوذحأ

 ءاجوحلاو ؛ةجئاحلاو ءجاتحا يأ امدح جوحي جاح :لاقي "برغملا" يف اذك «نيجاتحم اوناك نإ يأ جيواحم

 يعمصألا نع ديرد نبا لقن اذك «ةجئاح عمج يف جئاوح :ليق «ةغللا هذه ىلع دحاو ئيععمب ةحاحلاو

 زوجي امكف :لصألا ماقم ١/5/8[ ةيانبلا] .ءايلا عابشإب لعاف مسا جوحم عمج افأكو «جيواحما ركذي ملو

 .ًاضيأ هتميقب عافتنالا هل زوجي كلذك ءافنآ رم ام ىلع ءيشلا نيعب عافتنالا ريقفلل
 (ةيانعلا).اهتمسق ةيفيك نايب نم دب ال «مئانغلا ماكحأ نيب امل :لصف .ةميقلا وهو روكذملا يأ :همكح ذخأف

 ىَماَتيلاَو ىتوَمْلا يِذلَو ٍلوْسَلِلَو سم هني نأف هاش نم قطب اَمْنَأ اوُمَلْعاَو :لاعت هللا لاق :هللا نآف
 نشئتسا ناكف .هانعم دوجول ؛جارح الل ءانثتسالا راعتسا :سمخلا ىنثتسا .ةيآلا ليبسلا نْباَو نيكاّسَمْلاَو

 عم ءانثتسا ناكف ء «هيف نيمئاغلا قح تبثي نأ نم سمخلا جرخأ ىلاعت هللا يأ (ةيانبلا) .اظفل ال نعم

 لب ؛مامإلا ةمسق ال «ىلاعت هللا لوق ىلإ عجري اذهف «ىسفنل هتيوز يأ ءيشلا تينثتسا نم وهو ؛جارحالل
 ليبسلا ءانبأو نيكاسملاو ىماتيلل اهسمح ىطعي نأ وه اهتمسق نايب لصاح ذإ هتمسق يف لخاد سمخلا
 [؟5-85؟4/ه ريدقلا حتف] .قأيس ام ىلع



 اهت و مئانغلا باب ضرما

 كن ةفينح يبأ دنع مهس لجارللو «نامّهس سرافلل مث *,نيمناغلا نيب اهمسق ال هنأل

 نأ" :ُ رمع نبا ىور امل ؛هنلني ىعفاشلا لوق وهو مُهْسسَأ ةثالث سرافلل :الاقو

 .ءاّنَقلاب قاقحتسالا نألو **."امهس لحارللو مهسأ ةثالث سرافلل مهسأ كتل يبنلا

 .ريغ ال_تابثلل لجارلاو تيابرلاو ؛لجارلا لاثمأ ةثالث ىلع هؤانغو

 نيمهس ”مرافلا ىطعأ لي 5 يبلا نأ" :فكذ سابع نبا ىئور ام :هيب ةفينح يألو

 ٍّ رككل# ره امنأ | وملعا و8 1 لاق ىلاعت هللا نلف :باتكلا أ 1 اهحكلاو ةئسلاو تناثكلاب :نيغاغلا نيب :
 ” يع

 لا هرورض لايب ناكف ,«هسمخ هلل نأف# :لاَق 5 .ةارغلا مهو ,نيمغاغلا ىل !١ ةمينغلا فاضأ 6 هَسمخ هلل نأف

 نألو ؛نيفاغلا نيب اهمسق 225 يبلا نألف :ةنسلا امأو .هقفلا لوصأ يف كلذ فرع دقو «ةازغلل سامحألا ةيقب

 [ ١ هه ةيانعلا | .هقحتسم ىلإ قحلل الاضيإ اضيأ وهنيب ومسقيف 14 عامجإلاب نيغاغلل سامحألا ةعبرألا

 و عيش قاقحتسا ىنأي سايقلا نأ ؛كلذ 3 عاوس لجارلا و لاعتلا بسحاصضص نأ ىلإ هراشإ ةبف : سرافلل

 انأ الإ ةلأبا ةهدشك اذكف «ةمينغلا نم ائيش قحتسي هيل تاالاآلا رئاسب و سرافلا ةلآ نأ ؛ سرفلا ايسيعمسل ؛ةمينغلا

 امأو «"ةيادحلا حرش" ف يروفنوجلا داد هلإ انالوم لاق اذك «سرافلا ىوس اميف صن الو تالا اسست ةاقكزت

 .هيلجر ىلع ىشع يذلا يأ :لجارللو .ماكحألا ىف بكار.هنأ هب دارملا سيلف بكار لعتتملا :ثيدح

 (ةيانعلا) .ةيافكلاو ءازحألا حتفلاو دملاب :ءانغلاب (ةيائبلا) هكار رفز لاق هبو :ءنم ةققينح يأ دنع

 ١/85/8[ ةيانبلا] .رارفلا :ءارلا ديدشتو ءافلا حتفب رفلاو ؛ع وجرلا :ديدشتلاب ركلا :رفلاو

 مم“ اوملغف ةريرس ثمرعب اذإ 0 هللا لوس ناك :لاق سابع نبا نع "و ّق يناربطلا هج رخخأ 9

 مث ؛ةةسمح يف سمخلا كلذ برضف «ةمينغلا

 ءحالسلاو ليخلا يف ةوق نيمهسلا نيذه لعج مث ءامهس ىبرقلا يذلو ادحاو لوسرلا مهسو هللا مهس
 ةيفابلا مهسأ ةعبرألا لعج مث ءمهريغ هيطعي ال ليبسلا نبا مهسو «نيكاسملا مهسو «ىماتيلا مهس لعجو

 [ 5١7/7 ةيارلا بصن | .مهس لحارللو .مهس هبكارلو ؛نامهس سرفلل
 يأ قرع عفان نع هحيحص يف يراحبلا ج وهما |[ عال« ةيارلا ب بضل ىو الإ ةعامجلا هج رخا 2 | آل“ )| ع

 لغحتف «ةيآلا هةَسْمح هلل نأف عيش نم :ثمِدغاَمْنَأ اوُملَْعاَو أرق

 د



 انسانا اهتمسقو منانغلا باب

 سرافلل" :823ع لاق دقو ؛هلوق ىلإ ٌمَحْريف ؛هالعف ضراعتف *."اًمهس لحارلاو

 مسق اكتلَع يبنلا نأ" :اه5# رمع نبا نع يور دقو ؟فيك **”مهس لحارللو نامهس

 .ةريغ ةياور ححرت هاتياور تضراعت اذإو ***.”امهس لجارللو نيمهس سرافلل

 قيفوتلا رذعتو ءاضراعت اذإ نيليلدلا نأ لصألا نإف ءلوصألا دعاوقل ةفلاخم هلالدتسا ةقيرط :هلوق ىلإ

 فيك يأ :فيك ©/١75[ ةيانعلا] .قافتالاب ىوقأ لوقلاو .هلبق ام ىلإ ال ؛هدعب ام ىلإ راصي ؛حيحرتلاو
 نإ :يرارتألا لاق :هريغ ةياور ١51/98[ ةيانبلا] .ارخض رمع نبا ثيدحب اح دمحمو فسوي يبأل جتحي

 هاتياور تضرأعت اذإو :هلوق :"ةياهنلا" بحاص «لاقو اي لمعيف ء«ضراعملا نع سابع نبا ةياور ملس

 هبهذم قفو ىلع كلي ةفينح يبأ ةياورو ءامهبهذم قفو ىلع هنع امهتياور يهو ءاب5# رمع نبا انياور يأ
 ؛ريقذ رمع نبا يياور يف الصأ ةضراعم ال :تلق .ارح سابع نبا وهو :هريغ ةياور حيجرت يأ ححجرت :هلوق

 ؟حارشلا نم هعبت نمو "ةياهنلا" بحاص لوقي فيكو ؛سرافلل مهسأ ةثالث اهيف يلا ةياورلا وه حيحصلا نأل
 ةفآ نم هلك اذهو ءانركذ امك حصي مل هنأ لاحلاو ءامب لمعيف ةضراعملا نم تملس 5# سابع نبا ةياور نأ

 ١57/9[ ةيانبلا] .ثيداحألا كرادم ىلإ مهعوجر مدعو ؛ديلقتلا

 نع "هنئس" يف دوادوبأ هجرحأ ام اهنم */4١7[ ةيارلا بصن] .ثيداحأ بابلا يفو سابع نبا ثيدح نم بيرغ*
 املف كي هللا لوسر عم ةيبيدحلا اندهش :لاق .نآرقلا اوعرق نيذلا ءارقلا دحأ ناكو «يراصنألا ةيراج نب عمجم

 انجرخف لك هللا لوسر ىلإ يحوأ :اولاق سانلل ام :ضعبل سانلا ضعب لاقف ءرعابألا نوزهي سانلا اذإ اهنع انفرصنا
 مهيلع أرق سانلا هيلع عمتجا انهلف ميغلا عارك دنع هتلحار ىلع افقاو هي يبا اندجوف .ءفجون سانلا عم

 :حتفل هنإ هديب دمحم سفن يذلاو معن :لاق ؟وه حتفأ كك هللا لوسر اي :لجر لاقف «انيبُم احم كَل اَنْحَتف انإإ»
 :ةئامسمخو افلأ شيحلا ناكو ءامهنس رشع ةينامث ىلع هلو هللا لوسر اهمسقف «ةيبيدحلا لهأ ىلع ربيخ تمسقف

 [امهمسل هسا سيق باب مال :قر]رامهع لجارلا ظعاو هنيجوم نسزافللا طعأف: «سرافتةنافالث ويف

 [410/8 ةيارلا بصن] .اذه دعب يذلا يف هظفل ٍيأيسو «ةبيش يبأ نبال هازع نم أطخأ ًادج بيرغ**
 2 هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع هللاديبع انث :الاق ريمت نباو ةماسأ وبأ انثدح "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هاور***

 [مهسأ ةنالث لاق نم هل مسني مك سرافلا ف باب ىو تلا رم لجارللو نيمهس سرافلل لعج



 اهتمسقو منانغلا باب ضرر

 هيلع لضفيف «لحارلا ءانغ ىلثم هؤانغ نوكيف .دحاو سنج نم رفلاو ركلا نألو

 ,رهاظ ببس ىلع مكحلا راديف هتف رعم ردعتل ؛ةدايزلا رادعم رابتعا رذعت هنألو م4 :

 هفعض ىلع هقاقحتسا ناكف «دحاو ببس لجارللو «سرفلاو سفغنلا :كايبس سرافللو

 ةكلع يبلا نأ يور امل ؛نيسرفل مهسي :ه4لر فسويوبأ لاقو .ءدحاو سرفل الإ مهسي الو

 داق سوأ نب ءاربلا نأ :امهلو .رخآلا ىلإ جاتحيف ءايعي دق دحاولا نألو *,"نيسرفل مهسأ
 نيسرفب ىف أل لاقلا نآلو ** ؛دحاو سرفل الإ اككفع هللا لوسر مهسي ؛ لو «نيسرف

 ,دحاول مهسيف ءامهيلع لاتقلا ىلإ 258 رهاظلا ببسلا نوكي الف ,ةدحاو م

 نسحتسم ريغ هنأل ؛هتاذل ال ركلل لحي امنإ رفلا نأل :دحاو سدج .ىلقعلا امهليلدد نع باوج :ركلا نألو

 لحارلا يفو .نيمهس ىطعيف «هسرفو هسفن سرافلا يف ءانغلا ببس نأل :هيلع لضفيف (ةيانبلا).هسفن يق

 [1و#-1 59/8 ةيانبلا] .ةيعرشلا تاردقملا قالا لعدم ل يأرلا نآل 4لمأت:هيقو ءاسهس ىطعيف سفن
 ءنيفصلا ءاقتلا دنع ةلتاقملاو ةفياسملا دنع رهظت امنإ كلت نأل ؛ةدايزلا رادقم ةفرعم رذعتل يأ :هتفرعمرذعتل

 [؟*لل-؟ + ا//ه ةيافكلا] .هيلع فوقولا ر مذعتف تقولا كلذ يف هنأشب لوغشم مهنم لكو

 ١[ 8 ةيانبلا| ." رارسآلا" ِق راشأ هيلإ دلع هتوك ياسر اقاسر# ديف وهو :رهاظ ببس

 كلام لوق وهو رثكأ وأ ءنيسرفب برحلا راد لخد اذإ يأ (ةيائبلا) يرودقلا ظفل اذه :مهسي الو

 [ ”١ رهبدقلا حتف| .نيسرفل مهسي :دمحأ لوق وهو :فسويوبأ لاقو «يعفاشلاو

 دع يب ان: ىلإ جرتعرلاو لأ هلق قياور نم شرطا عرقوب نزلا ليفاعي هل لافظاوالو
 (ةياتعلا).بردلا ةزواخج وهو .. : رهافلا بيلا رم ةيانعلا] .خلإ لاتقلا نألو :هلوقب سايقلا

 يطق را دلاوعور"

 ورمع ن ب ريشب ةرمع يبأ هدح نع هيبأ نع ع ةرمع يبأ نن ن م للادبع نب هللادبع نع خاص نب دمحم نع نسما | نبا

 |ريسلا :بانك ه190/4 | ىيسأ ةيسخ تلحأت نهج لو هيوم ةبجزا نيرفل كلك هللا لوسر مهسأ : لاق نصح نبا

 يلع ىو رو :لاقف "هتمج رت" ُُق "ةباحصلا باتك" يف ةدنمه نبا ةركذ امك ةسكع هتع ءاج ا لف يعي را"

 دمحم انث دمحم نب برح 5 "من لح برح نب ىلع انت دامح 7 ميهاربإ انيدَح "ةنقب" ف

 عاربل لا نع ةعصعص ىيلأ نب هللادبع نع ةعصعص نب دمحم نب بوقعي نع ىدملا رمع نب كمحم نع نيرق نبا

 [عا وع ةيارلا ينل | هينا ةسمخ هل ةكع با رضف ؛نيسرف دلو ىبنلا عم داق هنأ سوأ نبا



 ؟ "6 اهتمسقو مئانغلا باب

 ٌعامحإلاب

 ىلإ فاضم باهرإلا واس ؛ءاوس قاّتعلاو نيِذاَرَبلاو *.لجار وهو «نيمهس كلو نبا
 كودو وبل ٍطاَبر نمو : ىلاعت هلا لاق «باتكلا يف ليخلا سنج

 لافنأ ةروس

 ًادحاو ًاقالطإ ٍفرقُملاو ,نيجمهلاو «قاتعلاو .نيذارلا ىلع قلطي ليخلا ٌمساو

 .نيسرفلا ىلع لاققلا ىلإ ًايضفم رهاظلا ببسلا نوك مدعو «نيسرف ىلع لاتقلا ققحت مدع لجألو يأ :اذه
 ام نأل ؛ليلدلا ةيوقت يف راهظتسا اذه :لمكألا لاق [ا# دمحمو فسوي يبأ ثيدح نع باوح] :ةاور امو
 كانه زيت انه اق انك ذ كق تلق .ىهتنا هل ليوأت وأ ةنغ باوحجج 9 ج انحي اي ةضراعملاب طقس مل هأور

 ١914/9-١55[ ةيانبلا] .يردي هلمأت نم ليلدلا ةوق يف راهظتسالا ِنأي نيأ نمف ؛ةضراعم
 را نذوب :"لمحملا" ف لاق ؛مجعلا ليحخ يهو «نوذرب عمج نيذاربلاو ؛يرودقلا ظفل اذه :نيذاربلاو

 يأ قيتع عمج قوف نم ةانثملا ءاتلا فيفختو نيعلا رسكب قاتعلاو ؛هنم نوذربلا قاقتشاو «لقث اذإ ةنذرب
 ىبرعلا سرفلا يوتسيو :"يواحطلا حرش" يف يباجيبسإلا مامإلا لاقو «يبرعلا ليخلا مارك قاتعلاو «مترك
 وهف رامح وأ ؛لغب وأ «لمج هل ناك نم امأو ؛ليخلا مسا هيلع عقي امث اهريغو نيجهلاو نوذربلاو ,بيجنلاو
 ركذ امنإ :ليقو رخال ىلع اغدحأ لضفي الف ؛مسقلا ُق :ءاوس ١-55 ١[ 8 ةيانبلا| عا وس لجارلاو

 [1 ريدقلا حتف] اة 178 ةيفاو فرو( نيذاربلل مهسي ي :لوقي ن < نه ماشلا لهأ نم نأل ؛انه

 هَل اودِعَأَو» :ىلاعت هللا لاق :باتككلا يف ١345/9[ ةيانبلا] .اهركذن ىلا ةيآلا ف روكذملا :باهرإلا نأل
 طابر نمو ؛حالسلاو ليخلا نم مهيلع ةوق مكل نوكت لا تالآلا نم يأ 4و رم ُتفطَتْسا ام [رافكلل يأ]

 نم هوبأ نوكي ام وهو :نيجهلاو .مكودعو هللا ودع هب نوفوخت يأ هب نوبهرت وزغلل اهئانتقاو ءاهطبر يأ لبخلا
 لك م :ادحاو اقالطإ (ريدقلا حتف). ةنوذرب همأو ايمو هوبأ نوكي ام وهو فرقملاو (ةيبرع همأو 53 نيذاربلا

 لمحلا ىلع هتوق ةدايزب لضفي نوذربلاف ءرفلاو ركلا ةدوجب لضف نإ قيتعلاف ضآلا قفا كسيلا ةيصوسح

 [81:4/0 ريدلقلا حفت] :فطعلا نيلو ريصلاو
 0 ا ا سو يس هوب واين ولج ولا

 مهصس سمهس ىل هاما 3 قياس اطقحر ريخخ و ةداتق وبأ مويا انام ري بيبو

 اهريغو درق يذ ةوزغ باب «غ 87 :عقرإ . رصتخم 0 ىلإ اهعمجف ؛ لجارلا مهسو سرافلا



 اهتمسقو مئانغلا باب م

 يفف ءافطع ُنيلأو ربصأ نؤذربلاف ءىّوقأ برهلاو بلطلا يف ناك نإ ّبرعلا نألو
 لف :هسرف قفنف ءاصراق برخا راد لخد نمو .ايوتساف ةربتعم ةعفنم امهنم دحاو لك
 : لكيأاو مهم قححتا :اسروف ىرتشاف الجار لخد نمو «ناسرفلا مهس قحتسا

 ذح 2 أ

 نع كرابملا نبا ىور اذكهو .نيلصفلا يف هسكع ىلع هلي ىعفاشلا باوجو

 اندنع ربتعملا نأ :لصاحلاو .ناسرفلا مهس قحتسي هنأ :يباثلا لصفلا يف هلي ةفينح يبأ

 ربتعيف «لاتقلاو ٌرِهقلا وه بيسلا نأ :هلو «برحلا ءاضقنا ةلاح هدنع و ,ةزواججا ةلاح

 هيرب راك ب يسب ةزواكاو هةفلتغ ىمصخلا لاح

 عم رئاد اذه نذل ؛حيحص ر : مغ يبرعلا نم : نيل هنوكو [افاطعنا ي أ حتفلاو رسكلاب] :افطع نيلأو

 ماقم رهاظلا ببسلا ةماقإ تقو نايبل اذه بي راد لخد .يمجعلا نم بدألل لبقأ يبرعلاو «ميلعتلا

 بردلا ز ) هاج لحجر :هصرق [؟ نه ةيانعلا | .اندنع بردلا هز واحب تقو وشو ؛ءمهسلا ةدايز بحجج وي اه

 هل ةياور يف :كاتياور هيف .ةلعار ةعقا ولا دهكت»قللالا هدرعسا: ما «رجاتستا وأ «راعتسم وأ «بوصغم سرفب

 ىلوألا حجرت هيلع لاتقلا دصقل بردلا زو نوجا ىتتاتتتو ؛ ؛لجار مهس :ةياور قو ءسراف مهس

 هل وحد هدنع ربتعي ال معي :نيلصضفلا يق (ةياببلا) رجأتسا و أ راعتسا و ةأ أ ءثرو وأ يهل بهو اذإ اذكو :اسرف ىرتشاف

 ١[ ا ةيائبلا| .ةعقولا دوهش دنع الجار وأ اسراف هن وك ةدنع ربتعملاو الجار هلوحد الو اسف ب رجلا راد يف

 5-3 برحجلا ر اد ف لحخد اذإ اه وهف :يباثلا لصفلا (ةيانبلا) . بقل نقفاكلا باوجج لثم أ :اذكهو

 رهشل قلطأ هنأ الإ ,بردلا ةزواحم يأ :ةزواجملا ةلاح [؟١*9/5ه ةيافكلا] .اسراف لتاقو ءاسدافا محرما

 نم لخدم 1 ىلعو عةكسلا ىلع عساولا بانلا :بردلا :ليلخلا لاقو «نيرخأتملاو ءاهقفلا دنع ةلأسملا

 ١[ 3448/9 ةيانبلا] .مالسإلا رادو برحلا راد نيب يذلا خزربلا وه هيف انه دارملاو ؛مورلا لخادم
 ليلدلاو «ةعقولا دوهش درحم ربتعي هنأ ةيفلم نم رهاظلاو .هنع ةياور هذهو ءاهمامت يأ :برحلا ءاضقنا

 ىلإ ليلدلابو «هنع نيتياورلا ىدحإ ىلإ برحلا ءاضقنا لاح :هلوقب راشأ فنصملا نأكو كلذ ىلع لدي

 اسراف لاققلا دنع يأ :ةدنع (ةيانبلا):ةميدغلا قاقحتسا ببس يا :ببسلا نأ [؟ 4 ./ه ةيانعلا] .ىرخألا

 ةلاحو «ببسلا ىلإ ةليسو هنإف ؛برحلا راد 5 لاتقلا دصقل يأ :جورخلاك |[! ةيانبلا | .الاجر وأ

 ١[ ؛ ./ه ريدقلا حتف] .ةزواخلا دنع اذكف «ربتعت ال قافتالاب كلذ دنع يزاغلا



 فض اهتمسقو مئانغلا باب

 قلعت :رسعت وأ رذعت ولو هيلع فوقولا ناكمإ ىلع لدي لاتقلاب ماكحألا قيلعتو
 مهقحلي هنأل ؛لاتق اهسفن ةزواحملا نأ :انلو .لاتقلا ىلإ برقأ هنأل ؛ةعقاولا دوهشب

 لاتقلا ةقيقح ىلع شقرا ناؤو هنو ريسعالو .ماودلا ٌةلاح اه لاظو جيت

 وه ذإ ؛هماقم ةزواجملا ماقتف ,نيفصلا ءاقتلا لاح هنأل ؛ةعقولا دوهش ىلع اذكو .رسعتم

 ةلاح صخشلا لاح ربتعيف ؛لاتقلا دصق ىلع ناك اذإ ءارهاظ هيلإ ىضفملا ببسلا
 قت :ناكللا قيشلا الجار لئاقو ءاسراف لغم ولو:هالحار وأ قاك اسراق قرواملا

 ءاقتيف كاما سلا نأ :انباحصأ ةهنجج نم لاقي امل ؛عنملا قيرطب باوج اذه .:ماكتمالا قيلعتو

 ؟فقوي ال فيكو هيلع فقوي ال هنأ ملسن ال :لوقن نأب باوجلا اذه ريرقتو .هماقم ةزواحبا وهو رهاظلا ببسلا
 فوقولا ناكمإ ىلع لدي يمذلاو دبعلاو «ةأرملا كلذكو «لتاق اذإ يبصلل خضرلا ءاطعإك لاتقلاب ماكحألا قيلعتو
 كا يعفاشلا لوقي نأب ميلستلا قيرطب باوج اذه :رذعت ولو (ةيانبلال.مكح هب قلعتي مل هيلع فقوي ملولف ؛هيلع
 لاتقلا ىلع فوقولا يأ رذعت ولو :هلوق نيعم وهو متلق املثم ءرسعتمو ءرذعتم لاتقلا ىلع فوقولا نأ انملس
 ١33/9[ ةيانبلا] .ةعقولا دوهشب فوقولا يأ قلعي كلذ وحن وأ ءرطم يف وأ ؛ليللا يف نوكي نأب
 ًالاتق ناكف .فوخلا محل لصحت ةكوشو ارهق بردلا ةزواحبو هفوح ودعلل هب عقي لعفل مسا لاتقلا نأل :لاتق
 ؛امب ربتعم الو :لاغقلا ماوج ةلاتس قلك أ ؛كلذ دعب مهاوح أ ريغتب همككح ريغتي مل اسراف لاتقلا لصأ دجو اذإو

 يف لزني نأ نم هل دبال هنأل ءامئاد اسراف لتاقي نأ هنكمب ال سرافلا نأل ؛لاتقلا ماودب مكحلا قيلعت نكمي ال هنأل

 انكتع ةداولنقلا نعي اسراق وأ قاطعا هتروريص ربتعي ال هنأ ليلدب :امي ربتعم الو [؟ 5٠/5 ةيانعلا| .قياضملا ضعب

 [؟ 4١/8 ةيافكلا] .نيلصألا فالتخا ىلع هي يعفاشلا دنع برحلا ءاضقنا وأ ةعقولا دوهش دعبو

 قئي الدع لكوي نأب هبئانب اذكو «لئاقي مل وأ ءلتاق هنأ دحأ لك لاح هسفنب بقاري نأ هنكمي ال مامإلا نأل :رسعتم

 نم دحاو لك رابخإ ربتعي الو ءاميظع اجرح دحأ لك ىلع لدعلا ةماقإ يف نأل ؛ لتاقي مغ نمو لئاق نم هربخع هلوقب
 (ةيانبلا).ةقشملا ماقم رفسلا ميقأ امك :هماقم ةزواجما ١93/4[ ةيانبلا| .عفنلا رجب هيف مهتم هنأل ؛اضيأ دنجلا

 [؟9/٠١٠ ةيانبلا] .ءلي يعفاشلا نيبو اننب قافتاب يأ :قافتالاب .لاتقلا هدصق سيل نمع زارتحا :لاتقلا دصق



 اهتمسقو مئانغلا باب كولا

 يفو «ةزواجملل ارابتعا ؛ناسرفلا مهس قحتسي اح ةفينح بأ نع نسحلا ةياور يفف
 هنأ ىلع لدي تافرصتلا هذه ىلع مادقإلا نأل ؛ةلاجرلا مهس قحتسي :ةياورلا رهاظ

 ؛ناسرفلا مهس طقسي مل :غارفلا دعب هعاب ولو ءاسراف لاتقلا ةزواجماب هدصق نم نكي مل
 لاتقلا نم

 نأ ىلع لدي عيبلا نأل ؛طقسي هنأ :حصألاو ,ضعبلا دنع لاتقلا ةلاح يف عاب اذإ اذكو

 بص الو ةأرما الاو غكولسملل مهي الو .ةتارغ رظتني هنأ الإ هيف ةراجتلا هضرغ

 رق نع 8 ىع

 ناك اكَيِلَع هنأ" يور امل ؛مامإلا ىري ام بسح ىلع ْحَّضْرَي نكلو ؛يمذ الو «نونجم الو

 دوهيلاب لقكلع ناعتسا املو * "وه حصري ناكو (ديبعلا و نايبصلاو ءاسنلل مهسي ال

 (ةدابع داهجلا نألو ءمه مهسي مم هنأ . يعي **"ةمينغلا نم اًئيش مهطعي مل دوهيلا ىلع

 مل كلذ هد وصقم ناك ول هنإف| نم نكي , (ةيانبلا).نهرلاو ةراجاإلاو ةبهاو عيبلا يهو :تافرصتلا هذه

 قلطم ال «هيلع لاتقلا دصق ىلع ةزواحا وه سرافلا مهس قاقحتسا ببسو :ةدصق [دوقعلا هذه لعف

 | ةرطاخم نامز دنع هعيب نأل ؛انخياشم ضعب دنع يأ :ضعبلا دنع [؟41/ه ريدقلا حتف] .ةزواجملا

 [م. ١/5 ةيانبلا] .لاملا قوف حورلا نأل ؛لاملا ليصحتل ال برحلا يف هآر يأرل هعاب امنإ هنأ ىلع لد

 مسالاو يشك نم "ايلق هاطعأ اذإ هلام نم نالفل نالف حصر نم نيتمجعملا ءاخلاو داضلاب : مه حضري

 :ةعامجل افالخ انبهذم وهو «رفاكلاب ةناعتسالا زاوح هيف :دوهيلا ىلع [؟5١-7؟1/8٠ ةيانبلا] .خضرلا

 /7١4[ ةيانبلا] ."يراحبلا حيحص حرش" يف هانركذا ريثك ثحب هيفو

١ 
 هلاخلا و

 ةأرملاو دبعلا نع هلأسي سابع نبا ىلإ يرورحلا رماع نب ةدحب بتك :لاق زمره نب ديزي نع ملسم جرخأ *

 باب ١8١7 :مقر].رصتخم .ايذحي نأ الإ ءيش امه سيل هنأ هيلإ بتكف امهل مسقي له منغملا نارضحي
 [مهس الو نف خضري تايزاغلا ءاسنلا

 :لاق عيبرلا نأ سابعلاوبأ انث :الاق ديعسوبأو ظفاحلا هللادبع وبأ انربخأ "ةفرعملا باتك" يف ىقهيبلا ىور**

 مسقم نع مكحلا نع ةرامع نب نسحلا انربخأ :لاق هل فسوي يبأ نع يكح اميف :هكلي يعفاشلا لاق
 [ 4 7١7/5 ةيارلا بصنإ .مه مهسي ملو مه خضرف خاقنيق دوهيب د25 هللا لوسر ناعتسا لاق سابغ نبا نع



 فخ اهتمسقو مئانغلا باب

 .هضرف امهقحلي مل اذهو .هنع نازجاع ةأرملاو يبصلاو «ةدابعلا لهأ نم سيل يمذلاو

 راهظإ عم م لاتقلا ىلع اضيرخت محل خضري هنأ الإ هعْنَم هلو :كولل ديكو ال مينو
 داهجلا نم

 نع للوملا هعنميف هرجع مهوتو قرلا مايقل ؛دبعلا ةلزنع بتاكملاو ؛مهتبتر طاطخنا
 راصف «ىلوملا ةمدخل لخد هنأل ؛لتاق اذإ هل خضري امنإ دبعلا مث «لاتقلا ىلإ جورخلا

 ضي رم عمجج نمر“ قف صعخل

 ىلع رداق هنأل ؛دبعلا فاللخب «لانقلا ماقم ةناعإلا نم عونلا اذه ماقيف «لاتقلا ةقيقح نع

 هيف نأل ؛لتاقي و قيرطلا ىلع لد وأ «لتاق ادإ هل خضري امنا يمذلاو ,لاتقلا ةقيقح ةقض
 غلبي الو ةميظع ةعفنم هيف تناك اذإ ةلالدلا ف مهسلا ىلع ىلع دازي هنأ الإ نب | ١1 ةعفنم

 نيدهاجملا مهس

 ملسملا نيبو هنيب يوسي الو ,هلمع نم سيل لوألاو داود هنأل لتقف مهوسلا هي

 .مه خضري ال نأ يغبنيف :لاقي امل عفد :الإ هعنم .داهجلا امهيلع ضرتفي م يأ :هضرف امهقحلي م

 ىلإ دوعيف «ةباتكلا لدب ءادأ نع بتاكملا زجعي نأ لمتحي [ةباتكلا لدب ءادأ نع يأ] :هزجع مهوتو

 [؟ 4١/8 ةيانعلا] .مهوتلا دوحول لاحلا يف عنميف ؛عنملا ةيالو ىلوملل ناك ذئنيحو «قرلا

 هنإف ؛ةراجتلل برحلا راد يف لدي يذلا يأ :رجاتلاك (ةيانبلا).برحلا راد ف ركسعلا عم 9 :لخد هنأل
 ءافامأ حص امل اهنع ةزجاع تناك ول اهأب هيلع ضرتعاو :ةزجاع اههأل .ال الإو ؛ 5 ذحأي «لتاق اذإ

 [؟47/ه© ةيانعلا] .لاتقلا ةهبشب تبثت لب «لاتقلا ةقيقح ىلع ةردقلا ىلع فقونت ال هتحص نامألا نأب بيحأو
 .ةزجاع األ :هلوقب طبتري :دبعلا فالخم .ىضرملا ىلع مايقلاو ةاوادملا يأ :ةناعإلا
 ىضرمل اهتمدخ نإف «ةأرملا فالخب لاتقلا هنه دجوي مل اذإ هل خضري مل ىئح :لاتقلا ةقيقح ىلع

 هلاتق ف يأ :نيملسملل ٠١7/9[ ةيائبلا] .هالوم دبعلا ةمدخ كلذك سيلو «لاتقلا ماقم موقي ركسعلا
 رئاسكا المع تناكف ,داهحلا لمع نم تسيل ةلالدلا يأ :هلمع نم سيل .قيرطلا ىلع هتلالد يف وأ

 [١؟ :؟/ه ةيانعلا | .غلب ام اغلاب هرجأ غلبيف «لامعألا



 :ة5 اسلل مهم و (ىماتيلل مهس :مهسأ ةثالث ىلع مسقيف :سمخلا امأو .داهجلا مكح يف

 .مهئاينغأ ىلإ عفدي الو ءنوُمَّدقُيو :مهيف ىبرقلا يوذ ٌءارقف لدي «ليبسلا نبال مهسو

 يذلَو :ىلاعت هلوقل ؛مهريغ نود بلطملا ئبو مشاه يبل نوكيو «نييشألا ظح لثم

 هومّسق ::5* نيدشارلا ةعبرألا ءافلخلا نأ :انلو .ريقفلاو ئغلا نيب لصف ريغ نم ىَبَْقل

 .اسراف ناك نإ سرافلا مهسو الجار ناك نإ لجارلا مهس ىلع دازي ال هنأ لصاحلاو :داهجلا مكح ف

 [؟5/9١ ةيانبلا] .سمخلا مكح نايب يف عرش «سامحأ ةعبرأ ماكحأ نايب نع غرف املو :سمخلا امأو
 اتيأ نأ :مالكلا اذه وعم و عةئالغلا فانصضألا ُّق يأ :مهيف 6 هللا لوسر ىلرك يود يأ :ىبرقلا يوذ

 جايتحالا فانصألا هذه يف قاقحتسالا ببسو ؛مهيلع نومدقيو «ىماتيلا مهس يف نولحدي ىبرقلا يوذ
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 هنأ ىح نوقحتسم ال فراضم مهغإ مث ليبسلا نبا هنوكو ءةنكسملاو متيلا نم هسفن يف فلتخم هببس نأ ريغ

 [1؟ 45/8 ةيانعلا] .تاقدصلا يف امك «ءاندنع زاج مهنم دحاو فئنص ىلإ فرص ول

 هللادبع نب دس وع 88 هللا لوسر: نأ ملعاو :مشاه ينبل (ةيائبلا).ىبرقلا يوذ ءاينغأ يأ :مهئاينغأ ىلإ

 سم# دبعو لفونو بلطملاو مشاه :نينب ةسمخ هل فانم دبع ناك و «فانم دبع نب مشاه نب بلطملادبغع نبا

 ةيمأ نب صاعلا يبأ نب نافع نب نامثع هنأل ؛سمش دبع يب نم :«©2 نامثعو .«بقعي مل و ديبع همسا ورمعوبأو

 دبع نب لفون نب يدع نب معطم نب ريبح هنإف «لفون ب نم وه :دذ ريبجو «فانم دبع نب سمه دبع نبا

 انه ةدارملا ةبارقلا نأ ىلع هقفاون نحنو [لفون نبو سمشدبع ئب نم] :مهريغ نود 7١/9[ ةيانبلا] .فانم

 7 :/ه ريدقلا حتف] ,.همدعو ىبرقلا يوذ نم غلا لوخد ُْق فاالخلاف «بلطملا يبو مشاه ىئب ص

 نأ بجي يذلا [؟ 5 5/ ريدقلا حتف | .كلذب ةباحصلا عيمج ملع عم دحأ مهيلع ركني مل هنأ مث :هومّسق

 زاج ىح فراصم مهأ نايب دارملا نايب ناكف «ىبرقلا يوذ اوطعي ل نيدشارلا ءاقلخلا نأ هيلع لوعي

 زاجف «ليبسلا نبال وأ «ىماتيلل وأ ؛نيكاسملل سمخلا مامت ىطعي نأب مهنم دحاو ىلع راصتقالا

 مهنم ريقفلا نإ :كلذ عم لوقنو «نيلومتم مهوأر دقو ًاصوضخ مهريغ ىلإ هوفرصي نأ نيدشارلل
 -.ةقدصلا ىعم هيف نأل ؛نومرحي مهفإ :يواحطلا لوق عفديو ءءارقفلا ىلع مدقي نأ يغبني هفرصم



 565 ظ ش اهتمسقو مئانغلا باب

 نإ مشاه نب رشعم اي" : كاع لاقو ,هولق مكب ىفكو ”ءهانلق ام وحن ىلع مهسأ ةثالث ىلع

 ريم

 ةرصنلل مهاطعأ اةَتِلَع يبلاو ءءارقفلا مهو ,ضوعملا هقح- ىف تبقي نم ىدع ف تبقي اغإ

 مه ريغل ارايتحخا مهوطعي مل ءافلخلا نأ ريغ افرصم اضيأ ىبرقلا يوذ نم ئيغلا نوك هاضتقم نأ ىلع لكشي

 .اندنع كلذك نسيلو .هأزجأو عهيلإ كارلا حص ًاقريصم ناك ول غلا نأل ؛ هؤالوغ بهذملاو «فرصملا 3

 ف تبقي نم قح يف تبشي امنإ ضوعلا نوك يف مث ؛نيعباتلا ضعب ةرابع يف عقو ضوعلا ظفلو :ضوعلاو
 يضتقيف «ىبرقلا يوذ ءارقف ؟ىَبْرَقْلا يِذِلَو» :ىلاعت هلوقب دارملا نأ يضتقي اذه مث ,عونمم ضوعملا هقح
 مهايإ نيدشارلا ءافلخ عنم ةيقح داقتعا هيفانيو ارمتسم فراصم مفوك وأ ,مهئارقف قاقحتسا داقتعا

 هيفاثي اذكو ءمهئارقف ءانثتسا ريغ نم اعيش ىبرقلا يود ا وطعي م مهفأ انيور ام رهاظ وه امك ءاقلطم

 .لورجتي ادبع نورشع هل ناكو «سابعلا ىطغأ هنأ يور امك ءمهنم ءاينغألا امل هؤاطعإ

 ام عم ةضقانملا هيلع بجوي نكل :يناثلا لاؤسلا اذه عفدي خلإ "ةرصنلل مهاطعأ 2 يبنلاو" :فنصملا لوقو

 نمو ءمهنم ريقفلا صنع ا كلذو هت رصن تناك يلا يه ةقحيتسملا ةبارقلا نأ .لكينح لصاحخلا نأ ؛هلبق

 [؟ 4 هه ريدقلا حتف| .مهوطعي نأ ءاقلخلا ىلع بجي ناكف «سابعلاك الكلع .هدعي رأت نم ءاينغألا

 ضوع نوكي نأ بجي كلذكف «ءاينغألا ىلإ اهعفد زوخي ال ةاكزلا وهو ءضوعملا نأ نعي :تبغي امغإ
 الإو «ضوعملا هةنع تاف نم قح 5 تبثي امنا ضوعلا نأل ؛مهيلإ عفدي ال مئانغلا سمح وهو ةاك لا

 [؟ 44/5 ةيانعلا| .كلذل اضوع نوكي ال

 ةسمخ ىلع اليلَع هدهع ىلع مسقي ناك يذلا سمخلا نأ سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا نع فسويوبأ ىور“
 رمعو ركبوبأ مسق مث ,مهس ليبسلا نبالو ءمهس نيكسمللو ءمهس ىماتيلاو ىبرقلا يذلو ؛مهس لوسرلاو هلل مهسأ
 575/7 ةيارلا بصن].ليبسلا نبال مهسو ءنيكاسملل مهس و «ىماتيلل مهس :مهسأ ةثالث ىلع ىلعو نامثعو

 تعم ناميلس نب رمتعم انث ددسم انث نثملا نب ذاعم انثدح "همجعم" ف ئاربطلا ىورو «ةاكزلا يف مدقت دقو «بيرغ""

 اقلطنا :امهل لاق ٌدْتَي هللا لوسر ىلإ هينبا ثراحلا نب لفون ثعب :لاق سابع نيا نع ةمركع نع شنح نع ثدحي يبأ
 ٠ تيبلا لهأ مككل لحي ال :امهل لاقف ءامهتحاخب هاربخأف 525 يبا ايتأف تاقدصلا ىلع امكب نيعتسي هلعل امكمع ىلإ

 | 47 هر/# ةيارلا بصن].مكيفكي وأ مكينغي أل سمخلا سمخ ىف مكل نأ ءيديألا ةلاسغ الو ؛ءيش تاقدصلا

 ٍِع

 ان



 كبَشو «مالسإلاو ةيلهاجلا يف اذكه ىعم اولازي نل مهنإ" :لاقف ءللع تع هنأ ىرت الأ

 امأف :لاق .ةبارقلا بيرق 9 «ةرصنلا برق صنلا نم دارملا نأ ىلع لد ””ةننانضأ نيب

 طقس 83غ يبلا مهسو .همساب اكربت **؛مالكلا حانتفال هنإف ءسمخلا يف ىلاعت هللا ركذ
 ئ ' ٍع 2 نق

 ىفصلاو .ةدعب لوسر الو ,هتلاسرب هقحتسي ناك يشاع هنآ ؛يفصلا طقس امك «هتومع

 ةيفغفإ# .  1 0 / 5 15 8 3 1 : با 0003 ُِ

 نيب ىبرقلا يوذ مهس طوقس هحجو نايب نم غرف امل :هّللا رك ذ ( ةيانعلا)..# ىَبْرَقلا يذلو 9# :هلوق يأ :صنلا نم

 فتلاسرب هقحتسي ناك 3ع هنأل :هتومب طقس [7 57/5 ةيانعلا] .صنلا يف ةروكذملا ةثالثلا ىوس ام طوقس هجو

 ؛ةمسقلا لبق ةيراحج وأ «فيس وا ؛عارد لثم ةمينغلا نم هسفنل هيفطصي ناك ءيش يفصلاو (ةذعب لوس الو

 9 ءاهبلم لتف نأ دعب هنن ىلع هب ىتا نيح جاجحلا نب ةبنم فيس وهو .راقفلا اذ ىفطصا امك سمخلا ماوعلاو

 ' ع ٍِ 2 : ككل ماش 8 ى ج2 يه : :

 [؟ /ه ريدقلا حتف| . ربيخخ ةمينع نم بطصخ ا نب يح تنب ةيفص ىفطصا امك و ؛هيلإ هعفد

 (ةيانبلا).عافلخلا هقحتسي ال اذه و :هتلاسرب (ةيانبلا) .ءايلا كديدشلو عءافلا ريسك و داصلا حتفب :يفصلا

 "هننس" يف دوادوبأ جرخأ [475/+ ةيارلا بصن| .قاحسا نبا نع هجام نباو يئاسنلاو دوادوبأ هجرخأ*

 يوذ 5 هللا لوسر مسق امل :لاق معطم نب ريبج نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نغ قاحسا نبا نع

 ءشاهونب ءالؤه هللا لوسر اي :انلقف نافع نب نامثعو انأ هتيتأ بلطملا ئبو مشاه ئب نيب ربي نم ىبرقلا

 هانم وهو نحن امئإف انتعنمو مهتيطعأ بلطملا يب تيأرأ مهنم هب هللا كلعج يذلا كناكمل مهلضف ركتن ال
 ١8 | 1 - | : فيت 3 2 ٍ ١

 1 ١ 9 3 ا ا 2 | 53 | رها ١ | يت ذ 5 1 1 | : عاش ١ 6 8 ب : 5

 لاح 7 03 يسستلا 38/5 -5 60-5 وسمو ص ونت يح نق , بسد أ 1 هش احج 9 ووف راعي -- مشا راكع كذبا ١ مد مما ةلوم

 [ىبرقلا يد مهس و سسنخملا مسق عضاوم بايب ف باب :مقر | .هعباصأ ل كبش

 :سحلا لوق نمو سابع نبا لوق نم يور اذه مالكلا حاتتفال هنإف سمخلا يف ىلاعت هللا ركذ امأف**
 هيج

 ا
 سيق نع يروثقلا نايفس نع "كردتسملا" يف عكاحلا ئور [575/* ةيارلا بضن| .ةيفنحلا نب دمحم نب

 ١ | 1 3 5 ١ .  7 8 0 3 8 5 5 5أ 3 4 3 23

 :ىف هتمنع امنا اوملعا هذ + !اعت هلل اوق ٠غ ةقاحعلا نس يلع * يب كبه + يللا كلاس :لاق ىدجلا ملسم نب
 ب - -ى انج - هي 59 د ايه اع ب

 م/] .ُق وعلا 0 اندلا ع هللا مارك ِكءاتقم الش 9 اا :ةيذلا فدع "< لش ١5 بناتك لثاوا ّك م ١- 5ءيفلا |
  0ا : 3 يب - 57 / , يك

 يبعشلا نع فرطم نع نايفس أبن ريثك نب دمحم ان كح” هقشيس يف دوادوبأ هاورف يفصلا ثيدح امأو 0 . 3 : *([ 3 5 8 2 : : . 7 دع داع دج أ . 5 5 1-0 5 | 1 03 1 8 '

 - : 7 ِ / : ن بكيس 1١ 5 رص 5 جه

 ايف ةراتخخ اسرع ءاش لاو .ةما عاش لإو ءادبع ءاش نإ ىمصلا معدي مهبس 55 ىنلل كاك :لاق

 [يفصلا مهس يف ءاجام باب 59341١: :ميقر] .رسمخلا



 12 ٠ 1 ْ اهتمسقو مئانغلا باب

 مهسو ةانمدق ام هيلع ةجحلاو يي الرسول موس الاربع :هللي يعفاشلا لاقو

 .رمفلاب هدعب و :لاق .انيوو امل ؛ةرصنلاب ' داع ىببللا نمر ف ؟ هن وهحتسي اوناك ىبرقلا يوذ

 م ي واحطلا لاقو ,يخركلا لوق هرك ذ يذلا اذه يللا ةنيييضوع فيعضلا دبعلا لاق
 يرودقلا

 7 ؛ةقدصلا نئيعم هيف نألو ,عامجإلا نم انيور امل ؛اضيأ طقاس مهنم ريقفلا مهس

 :-حصألا وه :ليقو - لوألا هجو «ةلامُعلا هُمَرْحُي امك ٌمَرْحّيف ءفرصملا ىلإ

 'اءاينغألا قح طوقس ىلع دقعتا عامجإلاو مهنم ءارقفلا ىطعأ 2 زمع نأ يور ام

 :ةعبرأ ىلع هومسقل ركذ امك ناك واف :يايوك ىلع سمخلا اومسق نيدشارلا ءافلخلا نأ نم يأ :ةانمدق ام

 نوكيف ؛لوسرلا وهو ءقتشمب قلع مكح وهف ًاضيأو ءدحأ نع كلذ لقني ملو ؛مهسفنأل همهس اوعفرو
 |؟ 27/5 ريدقلا حتف] .هنع ئغي ام مدقت دقف :ىرقلا يوذ (ريدقلا تب ةلاسرلا وهو ءةلع قاقتشالا أدبم

 مهسو :هلوق :لاقي ال :لاق (ةيانبلا).لاق امرخآ ىلإ ةرصنلل مهاطعأ 75 يبلاو :هلوق ىلإ ةراشإ :انيور ال

 ؛مهسأ ةثالث ىلع ةمسقلا ىلع لالدتسالا زيح يف ناك :الوأ هركذ ام ل 0 ؛ارركم عقو ىبرقلا يوذ
 [؟ 407/5 ةيانعلا] .يرودقلا يأ لاق يرودقلا بحاص مالكل لقن اذهو
 يفخ هنأ مهي نظي الو خلإ نيدشارلا ءافلخلا نأ انلو :هلوق نعي :عامجإلا نم .ةتلح يبلا ىبرق يوذ يأ :مهنم

 (ةيانعلا).مهئاينغأل مهقاقحتسا قبي مل هنأ ىلع الاد مهعامجإ ناكف «ىبرقلا يوذ قح اوعنم وأ ءصنلا مهيلع

 لك يبلا دعب هيلإ هفرص زوجي ال اريقف نكي مل ول اذإ ؛اريقق هيلإ فرصي يذلا يمشاحلا نأل :فرصملا ىلإ
 [؟ 1١-48 4ا//ه ةيانعلا] .مرح ةقدصلا ئيعم هيف ناك املف 1 نع تاياورلا قافتاب

 (ةيانعلا).يحركلا لوق نعي :لوألا هجو (ةيافكلا) .ايمشاه لماعلا ناك اذإ يأ لماعلل ىطعي ام مسا مضب :ةلامعلا

 [؟8//4 ةيانعلا] .نيقحتسم اونوكي مل ءارقفلا نأ يزارلا ركب يبأ لوق راتا "طوسبملا" بحاص نأل :حصألا وه

 ريبج انثدح بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع سنوي نع "هننس" نم "جارخلا باتك" يف دوادوبأ جرحخأ*

 مشاه ئبل مسق امك اعيش سمخلا نم لفون ىئبل الو سمه دبع ئبل مسقي مل 225 هللا لوسر نأ معظم نب
 لوسر ىبرق ىطعي نكي مل هنأ ريغ و هللا لو

 باب 6751/8 :مقر] .هنم هدعب ناك نمو ءمهيطعي رمغ ناكو 2225 هللا لوسر مهيطغي ناك امك هو هللا

 [ىبرقلا يذ مهسو سمنلا مسق عضاوم نايب يف

 : / ف ب 5 ا 11 .



 اهتمسقو مئانغلا باب | ٠ 2ظظ5

 نانثالا وأ ,دحاولا لخد اذإو .ةثالثلا فانصألا ف نولحديف مهؤؤارقف امأ

 ذوخأملا وه ةمينغلا نأل ؛سَّمْحُي ل اكيش اولحأف ءمامإلا نذإ ريغب نيريغُم برخلا راد

 نانثالا وأ دحاولا لحد ولو ءاهتفيظو سمخلاو «ةقرسو اسالتتخا ال (ةبلغو اره

 دقف ءمامإلا مه نذأ امل هنأل ؛سمخي هنأ :روهشملاو ,ناتياور هيفف «مامإلا نذإب

 :ائيش اوذحأف. «ةعنم اهل ةعامج تلخد نإف .ةعنماك راصف «دادمإلاب منقرصن مزنلا
 يرودقلا

 3 2 ع ع , 8 + 3 : , 2

 | خب“ اب بجي هنألو «ةمينغ ناكف «ةبلغوأرهق ذوخأم هنأل ؛مامإلا مه نذأي مل نإو َسّمُح

 دحا ولا فال «نيملسملا نهو هيف ناك مهذخ ول ذإ ؛مهرصني نأ مامإلا ىلع

 .مهترصن هيلع بحي ال هنأل ؛نينالاو

 ءدحاولاك ةثالثلا يأ :دحاولا لخد (ةيانبلا).ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلا يف يأ :ةثالغلا فانضألا

 .كلذك سيل مامإلا نذإ ريغب نانثالاو دحاولا هذخأ امو يأ :ذوخأملا وه .سمحخيف ةعبرألا امأو

 ذوخأملاف ءمهرهقو رافكلا ةبلاغم ىلع ردقي ال هل ةعنم ال نم نأ :ىرخألا ةياورلا هجو :ناتياور ديفف

 راجتك اوراضف نيدلا زازعال ال .ءلامل تاسنتككأل نوليعدي امنإ ريسيلا ددعلا نألو :سمخم الف ةميدغ نوكي ال

 نوكسب نهولا :نيملسملا نهو (ةيانبلا)».مقرصنو مفوع كرت ول يأ :مهذخ ١[ 544/5 ةيافكلا| .ركسعلا
 | ةيانبلا | .ملعي ملع باب نم ردصم حتفلاب و «برضي برض باب نم نهي نهو ,اصم ءاشا

 ايبا ارم مخ



 "6 اهتمسقو مئانغلا باب

 :لوقيف «لاتقلا ىلع ضرحيو ,لاتقلا لاح يف مامإلا لتي نأب سأب الو يل

 :ةانعم ءسمخلا دعب عبرلا مكل تلعج دق :ةيرسلل لوقيو هُبَلَس هلف اليتق لتق نم

 ؛سمخلا عفر ام دعب

 يأر ىلإ هنأل ؛طباض الب اذهو ءطباضب اهنأل ؛ةمسقلا كلت مدقو ءامب هقحلأف ؛ةمسقلا نم عون :ليفنتلا يف

 وهو ؛لفنلا نم وهو ؛همهس قوف سرافلا مامإلا ءاطعإ :ليفنتلاو .امهوحنو اريثكو ًاليلق لفني نأب مامإلا
 هلقتو :اليفنت' ةلفن :لاقيو .ءاضيأ كلذك دلولا .دلول :لاقيو «ضرفلا ىلع دئازلل ةلفانلا هنمو. ءذئازلا

 ف هيلع صن لفني نأ :بحتسي يأ :سأب لو ١[ : /5 ةيانبلا | .ناتحيصف ناتغل الفن فيفختلاب

 امنإ سأب ال ظفل :لاق نم لوق نأ دكأتي هبو ءهيلإ بودنم وهو «ضيرحت هنأ فنصملا ركذيسو ."طوسبملا"

 يف رصحني ال هنكل روكذملا صنلل بجاو ضيرحتلا نأ ملعا مث .همومع ىلع سيل :ىلوأ هكرت امل لاقي
 ."ريدقلا حتف" يف مامحلا نبا هققح اذك «بيغرتلاو ةنسحلا ةظعاوملا نم انننيأ ةايحل تيك لب «ليفنتلا

 ىلإ بوحجولا نم فورصم ضرح رمأ نأ نم "ةيانعلا" بحاصل اعبت يعلا هركذ امم ةفاخس رهظي هبو
 ضيرحتلا صوصخ ضيرحتلا رمأب دارملا سيل هنأ :ةفاحخسلا هجو .مئانغلا ةمسق ليلد ةضراعمل بابحتسالا

 ىلإ ةجاح الف «ةتبلا بجاو وهو ءضيرحتلا قلطم هب دارملا لب ءبوجولا نم هفرص ىلإ جاتحي ىح ليفنتلاب
 «ةازغلا ضوعب ضيرحت ليفنتلاب ملسملا ضيرحت يف نأ نم "ةيافكلا" يف ام هنم بجعأو .روكذملا فرصلا
 ىلع لدي هركذ اه نأ :بحعلا هو .ايعاو ليقتلا كيرلا اذقلق مارس ملسملا قيغوتو يلسمللا قيغوتو
 .مادقألا هيف تلزلزت امث ماقملا نإف ؛مهفاف ءبوجولا مدع ىلع ال ليفنتلا ةمرح

 هريغ وأ «لوتقملا بلسب ناك ءاوس ةباصإلا لبق اندتع زوجي امنإ ليفنتلا نأل ؛هب ديق امنإ :لاتقلا لاح

 .نينح يف برحلا غارف دعب ناك هنإف ."هبلس هلف ًاليتق لتق نم" :كتقء هلوق هيلع لكشيو .هدعب ال

 ةعبرألا ليفنتلا لحم :لإ ام دعب هانعم .هيلإ لوؤي ام رابتعاب ءيشلا ةيمست باب نم اذه :ًليتق لتق نم
 كلام دنعو ءدمحأ لاق هبو ءسمخلا نم الإ حلصي ال زارحإلا دعبو :مالسإلا رادب زارحإلا لبق سامخألا

 [5 43/5 ريدقلا حتف| .سمخلا نم الإ حصي ال :ا» يعفاشلاو



 اهتمسقو مئانغلا باب "5

 44 لاَتِقْلا ىلَعَنيِنِمْوُمْلا ضّرَح ل يأ ايد : ىلاعت هلل لاق عهيلإ ب ودنم ضيرحتلا نأ

 يقي ل هنأ لإ هربغب نوكي دقو ءركذ امب ليفنتلا نوكي : نقم ضير جرت اذهو

 ذآ ةزاع ةيرسلا عملا نإف لكلا ّقح لاطبإ هيف نأل ؛ذوخأملا لكب لفني نأ مامإلل
 5 رغلا لك

 ؛مالسإلا رادب ةمينغلا زارحإ دعب لفني الو هيف ةعاابلا نوكت دقو «هيلإ فرصتلا

 ُق نيماغلل ع كل هنأ ؛سمخلا نم . لاق .زارحإلاب هيف م لق ريقللا ٌح نأ
 53 رساقلا

 كلذ ىف هريغو لتاقلاو «ةمينغلا ةلمج نم وهف «لتاقلل بلّسلا لعجي مل اذإو .سمخلا
 اء

 ؛البقم هلتق دقو .هل مهسي نأ لهأ نم ناك اذإ لتاقلل بلسلا :هشني اد يعفاشلا لاقو .عأوس

 هنوكل هصوصخب ليفنتلاو «رمألا رهاظب بجاو ضيرحتلا سفن نأ تفرع دق :لوقأ :2 ! ضيرحعلا نأل

 ذلا ضيرحتلا نأ :هريرقتو .ليفنتلا وهو «ءصاخلا ضيرحتلا :ضيرحتلاب دارملاف 5 بودنم هنم انعوت

 ةيضرف' دافأف 4(ل اثقل ىَلَع َنيِنِمْوُمْلا ضَوَح ٌءَِملا اهيأ الخ :لاق .ىلاعت هللا :نأل ةديلإ بودنم هددضب نحن

 امك .هقلطم ضيرحتلاب دارملا سيلو نيلإ ايوديع نوكيا مم عون | ليفنتلا يف يأ اذهو «ضيرحتلا قلطم

 دعب عبرلاب ليفنتلا وهو ..ك يرودقلا يأ :ركذ امب .مالكلا يف طبر قبي مل الإو ءهرهاظ نم مهوتي
 |؟* 5/8 ةياببلا] .بلسلاب ليفتعلا أ :نسسنملا

 مكلف متبصأ اه عيمج :هركسعل مامإلا لاق اذإ "ريبكلا ريسلا" يف ركذو :«كلذك هليفنت ف يأ :هيف ةحلصملا

 اذإ كلذ لضم ااهإو :لاعقلا ىلع ضيرحتلا ليقتتلا نم ةوصقملا نأل روح آلا سيلا بحب ةيوبلاب القت

 ..كلي يرودقلا ظفل اذه :لفني الو (ةيائبلا).مكل وهف متبَضَأ ام :لاق اذإ كلذك و ؛ليفنتلاب ضعبلا صحخ

 .ءللم كلام لاق هبو :ةمينغلا ةلمج [7* 7/3 ةيانبلا| .ريغلا قح عطقي نأ مامإلل زوجي الف :زارحإلاب

 [؟ 5٠/85 ريدقلا حتف|إ .خض رلا وأ مهسلا لهأ نم ناك اذإ :لاق هنأ الإ ءدمحأ لاق هبو : :حلإ نم ناك اذإ

 هنوك لاح ال تان رك نوك لاح يأ ادق ع لاخ هلي :هديب كش زال نشير ينك كو :هلتق دقو

 داتع أ هدنع .طرشلا نأل ؛«لوعفملا نم لاس ذل كل هح رش ف ةعيرشلا جات لاق اذك و «ةميزهملاب | رخفَف

 [775/9 ةيانبلا] .بلسلا قححتسي مل ءيشب الوقخيم ولا ءامتات وأ ءامزهنم لتق ول تح البقم ليتقلا نوك كني يعفاشلا



 2٠<" اهتمسقو مئانغلا باب

 نآلو ءهل ثعب هنأل ؛عرش بصن هنأ : رهاظلاو *'هّنلَس هلف ًاليتق لتق ن 1 :الكلع هل وقل
 ع رشلا بصني

 ذوحأم هنأ :انلو .ةريغ نيبو هنيب توافتلل ًاراهظإ ؛هياسب صتخيف .انغ رثكأ البقم لتاقل

 ركلع لاقو ؛صنلا هب قطن امك همئانغلا ةمسق قا لميت نوكيف ( شيجلا ة هوعب

 **"فكلمامإ سفن ةب تياط ام الإ كليتق بلس نم قلل سيل" :ةملس ىبأ نب بيبح

 تاقوألا ف مومعلا ىلع عرشل ءلا بصن هنم اذه نأ مالكلا امنإو كلذ لاق دع هنأ ف فالح ال :رهاظلاو

 هنأل ؛عرشلا بصن وه هدنعف ءامهصخي اهريغو ةعقولا كلت قف هلاق ليفنتلاب اًضيرخ ناك وأ ءلاوحألاو

 [؟ 51/5 ريدقلا حتف] .عرشلا بصن ةفاسلا وع الع ةرك :انلقو «كلذل ثععب امن هنأل :هلوق يف لصألاوه

 ىلع ءانب عضوملا اذه يرارتألا ح رش دق [هيلإ البقم ارفاك ي يأ| :البقم . لع هللا لوسر يأ :عرش بصن
 [18/9 ةيانبلا] .وهس اضيأ ئبملاو ؛هنم وهس هنأ انركذ دقو ؛لتاقلا نم لاح ًالبقم نإ :هلوق

 امل مسا اهنأل :ةمينغ نوكيف (ةيانبلا).ربدملا رفاكلا لتاق نيبو «لبقملا رفاكلا لتاق نيب يأ :هريغ نيبو هنيب
 [؟ ه8 ةيائبلا] .ةيآلا 4 َش نم متْمِنَغ اَمنَأاوُمَلْعاَو9 : ىلاعت هلوق وهو :صنلا هب قطن .ارهق ذحتؤي

 :لاقو ةداتق يبأ نع "هحيحص" يف يراخبلا جرخأ [4748/* ةيارلا بصن] .يئاسنلا الإ ةعامجلا هجرخأ*

 الغ نيكرشملا نم الحر تيأرف ؛ةلوج نيملسملل تناك انيقثلا املف نينح ماع هُو هللا لوسر عم انحيرخ

 يلع لبقأف ةقتاغ لبخ ىلع :فيسلاب :هتيرض يح :هلازو نم هعيتأ قدح تربذتساف نيملسملا نم الجر
 ام هنالك :بجاطتلا ب نع كااحلا ئلسرأف :؛توملا هكردأ مث «توملا حير اهنم تدجو ةمض ٍنَّمضف

 :هبلس هلق ةئيب هيلع هل الينق لتق نم :لاقف 00- ىلا سلجو اوعجر سانلا نأ مث هللا رمأ :لاق ن سانلا لاب

 [ سيك قأ ريغ نم هيا هله اليس لع نه بعللألا نسي 1 نم ان هلا هقر| .قييدحلا

 يف يناربطلا هاور ثيدحلاو «ةملسم نب بيبح هباوصو «ةملس يبأ نب بيبح 'ةيادلا' يف عقو اذكه**
 دمحم نب رفعجو يرتستلا قاحسا نب نيسحلاو يقشمدلا ىلعملا نب دمحأ انثدح 'طسولا"و'ريبكلا همجعم
 ةيمأ يبأ نب ةدانج نع لوحكم نع رايس نب ىسوم انث دقاو نب ورمع انث رامع نب ماشه انث :اولاق يبايرفلا
 قيرطب ديري جرحخ صربق بحاص هنبا نأ ةملسم نب بيبح غلبف «حارحلا نب ةديبعوبأ انيلعو قباد انلزن :لاق
 لاقف :هسمخي نأ ةديبعوبأ دا راف هعم اهيءاجو ٠ هلتّمف .هيلإ جرحخف ءاهريغو ولؤلو توقايو درمز هعمو ناجيبرذأ

 :ذاعم لاقف «لتاقلل بلسلا لعج 5 8 هللا لوسر نإف للا هينقزر اقزر يمرحت ال :ةملسم نب بيبح هل

 [ 87-41. /* ةيارلا بصن| .همامإ سفن هب باط ام ءرملل امعإ :لوقي 5 هلل لوسر تعمم ينإ بيبح اي



 ,هانيور امل ؛يناثل يلع هلمحنف «ليفنتلا لمتحيو «عرشلا بصن لمتحي 1 امو

 نب لايفللل لح اد :ُبلَّسلاَو .ةاقركذا امكءدحاو سننج ف ريفعت ال ءابغلا ةدايزو

 سام انك ,ةلآلاو جّرَسلا نم هبكرم ىلع ناك ام اذكو .هبكرمو ؛هحالسو «هبايث
 ناك امو يللا ىلا كلذ ادعامو .هطسو ىلع وأ هتبيقح يف هلام نم ةبادلا ىلع

 كلملا امأف .نيقابلا قح ْعطق ليفنتلا مكح مث .هبلسب سيلف 0 ةباد ىلع همالغ عب

 باصأ نم مامإلا لاق ول يح لبق نم رم امل ؛مالسإلا رادب زارحإلا دعب تبثي امإف

 اذهو ءاهعيبي ال اذكو يبوس :اهأربتساو ءملسم - ملا ىف برا

 ؛اهعيبيو ءاهأطي نأ هل :.كل_ دمحم لاقو .اثج فيسوب .ينأو ةقيدح يأ كغ

 لثم نأ ؛رهاظلا وهو :ليفسلا لمتكيو (ةيافكلا) . "هبلس هلف الين لتق نم" "3ع هلوق وهو :ةاور امو

 لاتقلا دنع ردب موي الإ كلذ لاق هنأ لقني لو .هدجسم يف ةنيدملاب هلاق اذإ عرشلا بصتنل نوكي امنإ كلذ

 لاق امكو «ضيرحتلا ىلإ ةجاحلل نيمزهنم اولو نيح نينح مويو ةلذأ اوناك دقو ءضيرحتلا ىلإ ةحاحلل
 :بلسلا ف كلذكف ءليفتفلاا سو ىلع هتع كللذ.ناح ثاودل وهف ارسأ ةنعأ نم :اضنأ لاق ةردب عري كللذ
 (ةيانعلا).ةملس يبأ نب بيبح ثيدح نم :هانيور امل 751/5-1١57[ ةيافكلا] ."طوسبملا" يف اذك

 يف :هركذ ام ىلإ ةراشإ :هانركذ امك (ةيانعلا).ءانغ رثكأ البقم لتاقلا نأل :هلوق نع باوج :لإ ةدايزو

 هقرشب وحن جرسلا ةلآو يأ :ةلآلاو (ةيانبلا).دحاو سنج نم رفلاو ركلا نألو ,ةمسقلا ةيفيك لصف

 [5173/3 ةيانبلا] .ءايشألا هذه نم روكذملا يأ :كلذ [؟5//7 ةيانبلا] .هماحلو هئابعو هماذحو
 | ؟ هاد ريدقلا حتف تف| 0 ةلقانلاو ةظفاخلا ديلا تابثإ ءاليتسالا نألو :هلوق نم مئانغلا باب يف يأ :رم امل

 بحاصض ةعبتو كي "رارسألا" بحاص هيلع دمتعاو ؛"تادايزلا" ف فالنلا ركذ :خل! ةفينح يبأ دنع اذهو

 [؟ : .-١+و/و ةيانبلا] ."يفاكلا"ىف ديهشلا مكاحلا هيلع ذمتعاو ؛"ريغصلا ريسل سلا" يف فالخلا ركذي ملو ظر ةيادهلا

 صتخملاك راصف مامإلا ليفنتب اهكلم. صتخا هنأل :اهأطي نأ (ريدقلا حتف).ةثالثلا ةمثألا لوق وهو :«.- دمحم لاقو

 رادب زارحإل دعب الإ متي الو «ةمينغلا يف امك ءرهقلا الإ سيل لفنلا يف كلملا ببس نأ :امهو «برحلا راد يف اهئارشب
 [؟ 57/5 ريدقلا حتف] .مت دقو ءرهقلا ال ءيضارتلاب ضبقلاو دقعلا كلملا ببس نأل ؛ةارتشملا فالخب ؛مالسإلا



 "8 اهتمسقو مئانغلا باب

 نه غارشلابو «برخحلا راذ ىف ةمسقلاب تبقي امك :«هدنع كلملا هب تبني ليفنتلا نآل

 .فالتخالا اذه ىلع :ليق دق فالتإلاب نامضلا بوجوو «يبرحلا

 عناملا مدعت ال مامإلا ةمسق :لوقي نم انباحصأ نم نأل ؛هيلع قفتم. سيل وهو :خلإ ةمسقلاب تبثي امك

 [؟ 3/8 ةيانعلا] .هترهش مدعل فالتخالا كلذ ربتعي مل ةنأكو ءاراد نيروهقم موك وهو ءرهقلا مامت نم

 ف ركذ ادمحم نأل ؛فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ىلع درت ةهبش عقدل هركذ :خلإ نامضلا بوجوو
 لبلد قامضلا نأ اههيلع دزوق ءافالخ ركذي ل و.:نمضي الجر مامإلا هلفث يلسل قلتملا نأ "تادايزلا"
 [؟ هله ريدقلا حتف] .ًاضيأ امك دنع ءطولا لحي نأ يغبنيف ءكلملا مامت



 رافكلا ءاليتسا باب

 دق ءاليتسالا نأل ؛اه وكلم : :شلوبأ اوقطعأ + مها ويس ؛مورلا ىلع ُكرث ا بلغ اذإو
 بي 1 يح رثلا ع ةرلا عمج "كهحع

 :كرتلا ىلع انبلغ نإف «ىلاعت هللا عاش نإ «هنيبن ام ىلع ببسلا وهو ؛حابم ٍلام يف ققحت

 -هللاب ذايعلاو -انلاومأ ىلع اوبلغ اذإو م المأ رئاسب ارابتعا ؛كلذ نم هدحن ام انل لح

 روظح عالبتساالا نأ ؛اهف وكلمب #0 كن يعفاشلا لاقو .اهوكلم :مهرادب اهوزرحأو

 .مصخلا ةدعاق نم فرع ام ىلع كلملل ايبس ضهئتي ال روظحناو هد 0

 مكح نايب يف عرش .مهيلع انئاليتسا مكح نايب نم غرف املا [رافكلا ةبلغ نابي ف بابلا اذه يأ] : دكا ليتنا

 [؟ هه ريدقلا حتفإ . رهاظ يباثلا ىلع لوألا هميدقت و ءابيلع مهئاليتسا مكحو . نضعب ىلع ميهضعب :ءالبقبا

 (ةيانبلا).انلاومأ ىلع اوبلغ اذإو :هلوق دنع يأ :هنيبن ام ىلع .ءالكلاو بطحلا ىلع ءاليتسالاك :ءاليتسالا نأل

 |؟5 4/5 ةيافكلا] .ةيلصألا مهلاومأك راص ةوكلم امل مهفأل :مهكالمأ رئاسبب (ةيانبلا).مورلا نم هوذحأ ام يأ :كلذ

 (ةيانبلا).برحلا رادب زارحإلا دعب يأ :ءاهتناو .كلامو دمحأ لاق هبو :يعفاشلا لاقو

 عونمملا نأ وهو ؛لوصألا ملع يف يأ :فرع ام ىلع .هل اببس نوكي الو موقي ال يأ :ضهتني ال
 ؛ةيصغملا رفسب رفاسملل ضحرتلا زوجي ال اذهو ءروظحللاب لانت ال ىهو «ةمعن هنأل ؛كلملا ديفي آل اغرش

 ءروظحم رمأب ناتبثت الف ءانيلع هللا وعن نم ةرهاضملا ةمرحو «صخرتلا نأل ؛انزلاب ةرهاضملا تبثت الو

 يكف ءاعانجإ تامرخلاب نويطاخم مأ ىلع ءانب ؛عوبمت انيلع رافكلا ءاليتسا هيفا نحت انميف كلذكو
 ا

 ريذلا نيرجاهملا ِءاَرَقفلل## :ىلاغت ةلوق :انلو .-.ملسملا ىلع ىلسللا ءاليتساك راصق :كالعلل ايبس كركي

 ةكم ُُق رمح يكوذ مكوك عم ٍعارقف نيرجاهملا ىلاعت هللا ىمسف عةياللا ©مهلاوماو مهرايد نم اوج رخأ

 يبطق رادلا جرخأو .كلملل ليلد مهءاليتسا نأ ملعف .وهطاومأ ىلعو مهيلع رافكلا ءاليتساب كلذ امنِإو

 5 "ةميقلاب الإ هل قح اف مسسفق امو هل وهف مسقي نأ لبق ءيفلا ف هلام دمجو نه :اعوفرم رمع نبا نع

 .ةريثك ثيداحأ بابلا فو



 "تأ رافكلا ءاليتسا باب

 لقلكملا ةحانل- اعقي ةةللملل امش دلقطتنق .حابم لام ىلع درو ءاليتسالا نأ :انلو

 نك ةاردوبف ليلدلا ةافانم ىلع تبثت ةييضعلا نأ اذهو ؛محلاومأ لق انتاليتساك

 ققحبتي ال ءاليتسالا نأ ريغ ؛ناك امك ًاحابم داع ةنكملا تلاز اذإف «عافتنالا نم كلاملا
 د ءاللتساب

 هريغل روظحاو ءالامو هلا ركل ىلع رافال خيط ايار هنأل ؛رادلاب زارحإلاب الإ

 ؟لجاعلا كلملاب كّبظ امف «لجالا باوثلا وهو «كلملا قرف ةماركل د حلص ادإ

 (عءيش ريغب مه ىهف : :ةمسقلا ليغ ةوكللا اهتجي# هتوملبشا اهيلع ريت إل

 ؛لاحلا يف عافتنالا نم نكمتي هجو ىلع اقلطم لحم ىلع رادتقالا نع ةرابع ءاليتسالا نأل :خ ! ءاليتسالا نأ

 دروف ؛ةمصعلا تعفترا مهزارحإ دعب مث ءزارحإلا دعب الإ نوكي ال ةفصلا هذمي ءادتقالاو لاملا يف راخدالا نمو

 وه :تلق «ةقلخلا لصأب حابم للملا نأ ملسن ال :تلق نإف . بولت لا ىلع ب لام ىلع ذئنيح ءاليتسالا

 درو ءاليتسالا نأ ىلإ ةراشإ :اذهو [؟ 54/9 ةيانبلا| «اعيِمَُج ضْرأْلا يف ام كل َقلَح» :ىلاعت هلوقل ؛حابم

 [١؟ هدإه ةيانعلا | . :ًاعيِمَج ضْرَأْلا ىف امك قلخ :لاعت هلوق وهو :ليلدلا ةافانم (ةيانعلا).حابم لام ىلع

 .لآملا يفو لاحلا يف عافتنالا ىلع ةردقلا يأ :رادتقالا نع .ةردقلا عم مضلاب :ةمكملا

 م مهأل ؛زارحألاب الآم هيلع نوردتمي اعإو ءالاح لا ىلع اوردتقا مالسإإلا راد ِّف اوماد ام رافكلاو :الامو هيل

 نع باوج :ةريغل روظحاو [؟ ذة. /ه ةيانعلا | .لمتحم ةرصنلاب دادرتسالاو ءرادلاب نوروهقشم مهيف ءانراد يف اوماد

 روظحم هنكل روظحم هنأ انملس :لاقي نأ :هريرقت :كلملل اببش ضي ال روظحم ءاليتسالا نإ :مصخلا لوق

 نوعي هريغل روظحلاو «كلاملا وهو عريغلا قحل هيف رظحلا نكل هنبعل حابم لاملا نأ يعي عهسفن حابم هريغل

 قاقحتسال اببس حلصت اُهِإف «ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاك كلملا قوفت ةماركل ًايببب حلص اذإ «هنيعب ال

 نإف ءال وأ ءمهرادب زارحإلاب تلاز نإ امإ هلق ل ةعضتعلا 2 ؛اضيأ 5208 د ةريغب 00 "يفاكلا" فو

 ةاغبلا ةلآسم/ قاانتك عيل اكلم ريصي الءلرت ل نإو ؛حابم لام ىلع هنأ رم ال ؛اروظم ءاليتسالا قوكي ال تلاز

 [؟ 5-47 5/9 ةيانبلا] .رادلاب اهنأل ؛ةموقملاب تلاز نإو «مالسإلاب اهنأل ؛ةيقاب ةمثؤملا ةمصعلا :لاقي نأ الإ

 [؟ ةيانبلا ]| .اناح اهف وذحأي عي :ع يش ريغب



 رافكلا ءاليتسا باب ؟ن؟

 لبق هتدحو نإ. :هيف التلاح هلوقل ؛اوبحأ نإ ةميقلاب اهوذخأ :ةمسقلا دعب اهودجو نإو

 كلاملا نألو ":ًالييقلاب فل ريفا ةمدسقلا نسب قالو نإ .ءيش ريغب كل وهف ةمسقلا

 ةمسقلا دعب دخألا يف نأ الإ ءهل ارظن ذخألا ادي دل قاكقن فار ريقي ككلمر لاز معدقلا
 رافكلا ءاليتساب

 نيبناجا نم رظنلا لدتعيل ؛ةميقلاب هذحأيف ءصاخلا هكلم ةلازإب هنم ذوحأملاب ارش

 برحلا راد لخد نإو .ةميق ريغب هذحأيف ءهررضلا لقيف «ةماع ةمسقلا لبق ةكرشلاو

 هذخخأ ءاش نإ :رايخلاب لوألا هكلامف ؛مالسإلا راد ىلإ هحرخأو «كلذ ىرتشاف ءرجات

 عفد دق هنأ قرت الأ ءاناحي ذخألاب ررضتي هنأل ؛هك رت ءاش نإو ءهارتشا يذلا نمثلاب

 .ةانلق اميف رظنلا لانا ناكف .هتلباقم ضوعلا

 ةمسقلا دعب هذخأ زاب كلذك ناك ول :لاقي امل عفد :لخألا ِق .اوذحأ ا هءاش نإ يأ :ةميقلاب اهوذخأ

 (ةيانبلا).ديدحلا كلاملا بتاجو ءمدقلا كلاملا بناج يأ :نييناججا نم .هاضر مدعل اناحب اضيأ

 تبثي ملا منغلا نم ةيراج دلوتس ١ ول نيغاعلا نما انتا نأ نيعاغلا نيب كللملا مومع ىلع ليلدلاو :٠ ةماع

 (ةيائبلا).ةميقلاب هدضأاب يقيحع ةمحقلا نب اع فال ةكرشلا مومعل كلملا مدعل ؛بسنلا

 (ةيانبلا):ءيشلا كلذ ةلباقمم يأ :هتلباقمب [؟ 53/9 ةيانبلا| .يبرحلا هيلع ىلوتسا يذلا يأ :كلذ ىرتشاف
 .هك رت الإو ءءاش نإ ةميقلاب هذحأي هنأ وهو :ةانلق

 لاف قع وهف ءومستل نأ لبق هبحاص هذخأ وأ ءمهنم نوملسملا هذقنتساف ودعلا رفحا اميف :لاق

 دق |رتسلا باتك :25/4] .كورتم ةرامع نب نسحلاو :لاق ىرقلاب مقحأ ءاشا إف“ ئيسف دقو هدنخو

 :ثتيدحلا اذه نع ارعسم امم هنأ ديعس نب عع نع ىئيدملا ْنع ىلع نع يت واحطلا هدتسأو «كلملا كنع

 . تاسع < ليعاعسإ هعبات ه ءةيوق هديحج ةعباتم هذهو عة ريسيس نب للملا دبع تيدح نم وه :لاققف

 [71/159 نيسلا ءالغإ|



 "ع رافكلا ءاليتسا باب

 هل تبث هنأل ؟ةقميقب لعاب ماس ةوبهو واو ءضّرعلا ةميقب ذحأي ضرع ةارتتشا ولو

 سحق يري ليا هقعاب يلح رع ءاموتغم ه:ناكأ ولو «ةميقلاب الإ لازي الف ءصاخخ كلم

 امل ؛ةذحخأي هي ايوب ناك | اذإ نك ديفم ريغ لثملاب لجخألا نأ ؛اهدعب هذحخأر الو

 نيويع لدبع اوس نإف ٠ لاق ١ ةلسيو ارنا نبيهم ناك اذإ اذكو ءانيب
 يي 2

 هيف كلملا نأل 5 ذحأي الو .نلق ملف وزيت ذحألا امأو جبتي :رم هب زيخأ
 ا

 ؛نمقلا نهرءىش طخ الو «ديفي ال وهو .هلفمب هذخأ ىذحأ ولف تف

 اناهز#بيرخلا زادي نم هحبارمتإو ةةفارتقي ملعلا دعب هذحأ كرت ولو اذه [عاتم ةلباقم. يأ :ضرعلا ةميقب

 اذإ عيفشلاك هل سيل دمحم نع ةعامج نبا ةياور يو ؛ةياورلا رهاظ يف كلذ دعب هذحأي نأ هل :اللياوط

 ولو يأ :هوبهو ولو [؟5-58ها//ه ريدقلا حتف] .لوألا وه رهاظلاو «عيبلاب هملع دعب ةعفشلا بلطي مم
 يأ اعود نيملسملا نم رافكلا ةدَجْخأ انف يأ :ناك ولو (ةيانبلا) .ملسمل ءيشلا كللذ برحلا لهأ بهو

 ؛هبحاص يأ هذخأي ريعشلاو ةطنحلاو ةضفلاو بهذلاك يلثم هنأ لاحلاو يأ يلثم وهو «ةبلغلاو رهقلاب اذوحأم
 .لثملا ليدبت ةدئاف ال ذإ :ديفم ريغ [؟ 5 .٠ /9 ةيانبلا] .عدقلا كلاملا وهو

 اضيأ مدقلا كلاملا هذحأي ال اذك و يأ ديفم ريغ لثملاب ذخألا نأل :هلوق ىلإ ةراشإ :خإ ناك اذإ اذكو

 ىطعي نأ يف ةدئاف ال هنأل ءافصوو ادق هلثع ىرتظي مهرادب هوزرحأو ءانم رافكلا هذخأ ام ناك اذإ

 ملسملا هارتشا ول امع ازارتحا ؛افصوو اردق :هلوقب ديق امنإَو .دايح ليقاثم ةرشع ذخأيو ءدايح ليقاتم ةرشع

 يرتشملا هاطعأ ام لثمي هذخأي نأ هل نإف ءافصو هنم أدرأ هنكلو هسنحب وأ ءرخآ سنحب وأ ؛هنم اردق لقأب
 (ةيانبلا):ءادتبا هيرتشي هنأ ال هكلم مدق ىلإ هديعيو كلم صلختسيل ىدف امنإ هنأل ؛ابر كلذ نوكي الو
 [؟ 851١/9 ةيانبلا] .اناحم ذخألاب ررضتي هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :انلق املف

 [؟17-55ه//8 ةيافكلا] .ةنومضم كانه فاصوألا نإف ؛ادساف ءارش يرتشملا نع هب زرتحا :خلإ هيف كلملا

 .ةبقرلاك هب قحأ ىلوملا نوكي ىح هكلم ميدق ىلإ ةداعإ سيلو .هكلم يف لصاح شرألا نإف :حيحص
 [551/5 ةيائبلا] .نيعلا ءقف ببسب يأ :نمشلا نم (ةيانبلا).ريناند وأ مهارد شرألا نأل :هلشن



 رافكلا ءاليتسا باب 000

 - ع 820 ة : هَ ' : ١

 ىلإ تلوح ال ةقفصلا نآل ؛ةعفشلا فالخ ءنمثلا نم ءيش اهلباقي ا فاصوألا نأ

 2 تاضوااو 4 «ءادساف ف نك رتنشمملا ةلوم# قىرتشملا كي ُى ع | راص 7 عيفشل

 سيلش .مهرد فلاب رخخأ لجر نأ رتساف يوفق د هولخدأو ةينان هورسأف .مهرد

 يرتشمللو .هكلم ىلع درو ام ربمألا نأ ؛نمثلاب يباثلا نم هذحأي نأ ١ لوألا ىلوملل

 متدقلا كلاملا ذخأي مث ةهكلم ىلع درو ريسألا نأ ؛نمشلاب ئاثلا نم .ذأي نأ لو

 :ًابئاغ ىناثلا هنم روسأملا ناك اذإ اذك و ءامحي هذحخأيف نويمعملا 3 ؛ءاش نإ نيفلأب
 ىرتشملا وهو كلذ

 بوغرم فصو عيبملا يف رهظ ول , اذغو «نمتلا نم ءيوش ظقسي ال مقوفيو ةعبات لآل :خ2 ! ءيش اهلباقي ال

 اذإ نمثلا نم ءيش هلياقي امنإ فصولا ناب لكشتساو اعيش بلظب نأ عئابلل نك كس اع دقو هيف

 .ةحبارم هعاب مث هنيع تكقفف يسعد لل اين يملا وه طال زاع إو ؛ل وانتلاب اذني رصي م

 اذإ ةعفشلا لق اذكو .نمثلا لك نيلع حباري لب طم هي عةي واع ةفآب ةدائ ُِق تياراوفأ ولو «نمثلا نم طم هنإف

 رادلا ءانب ضعب صخش كلهتسا ول امك «نمثلا ضعبب لبوق يدصق لغفب هيف عوفشملا فصو تاوف ناك
 «دسافلا كللملا ُُق ل وانتلاب دوس هتروريص دنع نمثلا نم ضعب هلباقي امنإ فص ولا أب بوحأو .ةعوفشملا

 :ةنايخلا نود ةنامألا ىلع ةينبم اهنأل ؛ةخارملا ةلقسم نم تركذ امك ؛ةهبشلا بانتجا بوحو عضومو

 ف امأ .فيلإ هليوحت' بوحجو فيح نم :دسافلاك يرتشملل ةعفشلا يف كلملاو ءاهيف ةقيقحلا مكح ةهبشللو

 [|١؟ هوه ريدقلا حتف | .ريغ ال ؛نيعلا لباقي نمثلاف ءدسافلا هبشي ال يذلا حيحصلا ءارتشلا

 ريمأ ذلا وهو :يباثلا ن ٠م .ةميقلا فصن نمضي اهينيع تبهذف «ةيراح بصغ نم لإف :بصخغلا يف امك

 لكي هتأل ؛كلاملا دريت ةلاوأأ و هذعلا نم هارت رتشا يذلا قح انتبثأ ول انأب هيلع ضرتعا :نمشلاب الو ف

 اهدقن يلا فلألا يف دوعي هقح نأل ؛ىلوأ آلوأ هارتشا نم قخح ةياغر نأب بيجأو :نينمثلاب هذخأي

 ا. ' 2 ةيانعلا | .دبعلا وهو ؛ةلباقي ضوعب ن كلو ررضلا هقحلي مدقلا كلاملاو « صض وع الاب

 ام:ليبس .هيلع:لوألا بهاولل سيلفا رتغأ نم هل بوهوملا هبهوف ءائيش رخآ لجر بهو اذإ امك :هكلم ىلع

 .ياثلا يرتشملل ايناث هاطغعأ يذلاو الوأ هدقن يذلا فلألا :نينمشلاب [170/8 ةيافكلا] .هتبه يف يناثلا عجري م



 ؟ هه رافكلا ءاليتسا باب

 ءانيربَدُم ةبلغلاب برحجلا لهأ انيلع كلمي الو. .هنترصح لاح ارابتعا ؛هلوخأو نأ لوألل
 ميدقلا كلاملا ٌْ

 كيفي نق بيسلا نأ :ةفللؤ عيمج مهيلع كلمنو ءانرارحأو «انيبتاكمو ءاندالوأ تاهمأو
 ءالايتسالا وه

 ةيرحلا تبن قت هنأ ؛هاوس نم اذك و هسفنب موصعم حلاو ,حابملا لاملا لحم او .هلحم يف كلملا

 مِهلَعَجو مهتيانح ىلع ءازج مهتمصع طقسأ عرشلا نأل ؛مهباقر فالخب .هجو نم هيف

 هوكلمت م :هوذخأف ءمهيلإ لحدف ينام ملسم دبع قا اذإو .ءالؤه نم ةيانج الو َعاقرأ

 اذهو «تلاز دقو نهدي مايقل ؛كلاملا ّقحل ةمصعلا نأ ع كر 3-5 :الاقو هلم ةفينح يبأ دنع
 هديا هزل

 ؛انراذ نم جورخلاب هسفن ىلع هدي ترهظ هنأ :هلو .ةوكلم مالسإلا راد نم هوذخأ ول

 رسألاب كلمي ثاريملب كلمي ام لك نأ "يواحطلا حرش" يف انركذ ام هيف لصألاو :خلإ كلمت الو
 (ةيانبلا).ةبلغلاو رهقلاو قاقرتسالاو رسألاب كلمب ال ثاريملاب كلمب ال ام لكو «ةبلغلاو رهقلاو قاقرتسالاو

 :ةمصعلا ةطساوب الإ فيلكتلا ىلع ةردق الو .«فيلاكتلا ءابعأل لمحلل قلخ يمدآلا نأ رابتعاب :هسفنب موصعم
 [؟ ه7[ ةيائبلا] .بتاكملاو ربدملاو دلولا مأ نم رحا ىوس نم 5 :هاوس نم (ةيانبلا) .اهارح هل ضرعتلا ناكف

 ,مهرارحأ نم رافكلا باقر يأ :مهاقر فال [؟ 5 4/8 ةيانبلا] .دوقعلاب مهكلع نأ حصي ال اذهو :هجو نم

 .ديحوتلا مهراكنإ ببسب :مهتمصع طقسأ [؟71/5 ةيافكلا] .مهدالوأ تاهمأو .مهيربدمو

 [؟ 1/8 ةيافكلا] .انرارحأو ءانيبتاكمو ءاندالوأ تاهمأو ءانيريام نمي ءأ :ءالؤه نم

 راد ىلإ قبأ اذإ يمذل وأ ءملسمل ملسملا دبعلا "ءاهقفلا نيع" يف كلم رسيلا وبأ مامإلا ركذ :حلإ قبأ اذإو
 ىمذ وهف رفاكلا دبعلا امأو .رافكلا هكلمب دترملاو د ةفينح يبأ دنع هنوكلمي ال رافكلا هذحخأف ءبرحلا

 ةقيرط يف ركذو ؛"ءاهقفلا ني" ف اذك رافكلا كلمي الف «برحلا رادب قوحللاب ةمذلا تلطب امو «هالومل اعبت
 رافكلا هةكلمي برطا راني ىلعو قبأق ادثرم ناك اذا امأو :نالوق هيفف ءايمذ ناك اذإ دبعلا شم ةمئألا دخم

 [؟1/ه8 ةيانعلا| .كلذك يمذلا دبع نذل ؛يقافتا ملسملا ديق :ملسمل [؟1/ه ةيافكلا]| .عامجإلاب

 امك و «تدرش يأ ةبادلا تدن اذإ امك راصف حلا دق و (ةيانبلا).دبعلا يق ةد وج وملا يأ :ةمصعلا نأ

 مالسإلاب ةمصعلا تناك ولو :ةوكلم .هنوكلمي ثيح هوزرحأ اذإ قبآلا ريغ وأ ءانراد نم قبآلا دبعلا اوذخأ ول
 (ةيانبلا) .هفلخي نم ىلإ ال ؛هنع ىلوملا دي تلاز دقف برحلاراد لخد نيح نأل :انراد نم [؟ 54/9 ةيانبلا| .هوكلم ال



 رافكلا ءاليتسا باب "مه

 ؛ىلوملا دي تلاز دقو «عافتنالا نم هلانيكمت هيلع ىلوملا دي ققحتل اهرابتعا طوقس نأل
 ٠ 2 رع عر 2

 ؛ددرتملا فالخب ,كلملل الحم قبب ملف ءهسفنب اموصعم راصو .هسفن ىلع هدي ترهظف

 دنع مه كلملا تبثي مل اذإو هِي َروهظ عنمف «رادلا لهأ ِدي مايقل ؛ةيقاب ىلوملا دي نأل
1 

 اما رجحلا لع

 لبق امونغم وأ ءىرتشم وأ ناك ابوهوم ,ءيش ريغب متدقلا كلاملا هذحأي هه ةفينح يبأ

 قرفتل ةمسقلا ةداعإ نكمب ال هنأل ؟لاملا تيب نم هضوع ىدؤي ةمسقلا دعبو «ةمسقلا

 يق لم قبالا لعج ىلع سيلو ؛مهعام ربدعيو «نيع ق3 ةيسشلا اناه دكت وألا. (قُج كللاللا لع هللا امتحا رذعتو «نيماغلا

 دي ال ذإ ؛ءاليتسالا ققحتل ؛هوكلم :هوذخأف ةههيلا رعي لَ دإو .ةكليم هنأ ةيعد
 ١ ظغ (رفن)

 هبهو ول اذهلو ءامكح هقح يف ةيقاب ىلوملا دي نأل ؛مالسإلا راد يف ددرت يذلا ىبآلا يأ :ددرتملا فالخب
 هئبال :هبهو ول نيح 5 هالوع دي ق نوكي الق«برخلا راد ىلإ قبآلا اَمأو ةهل انضياق راض ريغصلا .هنيأل

 لهأب ةناعتسالاو «بلطلاب مئاق لحما ىلع رادتقالا نأل :خلإ دي نأل [؟55/8 ةيافكلا] .زوخي ال ريغضلا

 نأب ىرتشم دبعلا ناكوأ يأ :ىرتشم وأ (ةيانبلا)ل:برحلا لهأ نم دحأل يأ :ابوهوم (ةيانبلا) .رادلا
 ذ وخأ ١ كاذبا عب نم هضوع مامالا يدؤي يأ :خإ ةمسقلا دعب و [١؟ هد/5 ةيانبلا | .مهنم لجأ هارتشا

 هع اعنا اهو قمل يتكرتلا دمع لآل تربو ةنسلا اةاعو هل «عطلا# هنآ نص

 هلمع ىلع ىماعلل لعجي ام لعل :قبالا لعج (ةيانبلا).هل بوهوملل وأ عرخاتلل وأ .يرزاغلل يأ *كلاملا

 لماع ءالؤه نم دحاو لك نأل يأ :هنأل .هداهج ىلع هب نيعتسيل دهاجبلا ىطعي ام لامعتسالا ف صخو

 مةياببلا) عينقلا قوحلل آل «سفل ةلئاع وكيف فكلم دبعلا نأ يأ كلم هنآ هسعو ف ذإ ةةسغز لاف

 [؟85/8 ةيانبلا] .برضي برض باب نم ادن دي دن :لاقي ءاذراش ههجو ىلع بهذ يأ :دن نإو

 مجعأ وهف ؛مالكلا ىلع ردقي ىل نم كلذكف ,ملكتت ال اهأل ؛ءءامجع تيمس امنإو «ةميهبلا يأ :ءامجعلل

 ىلإ ةراشإ :انركذ ام [1؟51/9 ةيانبلا| .ةءارقلاب اهيف رهخت ال األ ؛ءامجع راهنلا ةالص :لاقو ءمجعتسمو

 [7 51/8 ةيانبلا] .خلإ هدي ترهظ هنإ :هلوق



 "؟ تا/ رافكلا ءاليتسا باب

 نإف .انيب امل ؛ءاش نإ نمثلاب هذخأي هبحاصف :مالسإلا راد هلخدأو ؛ لعو هارعش هارتشا نإو

 ىرتشاو هلك كلذ نوكرشملا ذخأف ءعاتمو سرفب هعم بهذو ؛مهيلإ دبع قبأ

 .ءيش ريغب َدبعلا ذخأي ىلوملا نإف :مالسإلا راد ىلإ هجرحأ و ءهلك كلذ لجر
 هعم امو َدِبَعلا ذخأي :الاقو .هكلر ةفينح يبأ دنع اذهو «نمثلاب عاتملاو سرفلاو

 .درف لك يف مكحلا انيب دقو «دارفنالا ةلاحب عامتجالا ةلاحل ارابتعا ؛ءاش نإ نمشلاب

 ؛ لسنا ادبع ىرتش او ءنامأب انراد يرحل ل احد اذإو
 -ا

 دنع قع :برحلا راد هلخوأ

 وهو ( نيعم قيرطب ةقطقسم ناك ةلازإلا نأل ؛4قتعي د :الاقو .هيألب ةفينح يأ

 .ادبع هدي يف يقبف هيلع ربجلا ةيالو تعطقنا دقو ,عيبلا

 .هعنامو عاتملاو دبعلا يأ :هلك كلذ (ةيانبلا).اناحم ذخألاب ررضتي يرتشملا نأ نم :انيب ال
 كن ةفينحأ بأ لوق ىلع نأب ضرتعاو ءدبعلا نود لاملا يف يزاغلل كلملا تبثي هدنع نأ امل :هللب ةفينح يبأ دنع

 ؛اضيأ لاملا ىلع ترهظ «؛هسفن ىلع دبعلا دي ترهظ امل هنأل ؛ءيش ريغب اضيأ عاتملا كلاملا ذحأي نأ يغبني

 ةرهاظ تناكف «قرلا وهو «يفانملا عم هسفن ىلع ترهظ دبعلا دي نأب بيجأو .لاملا نع ىلوملا دي عاطقنال
 هيفو ثم لمكألا هلاق اذكه «لاملا قح يف ةرهاظ ريغ هسفن قح يف ةرهاظ اهانلعجف ؛هجو نود هجو نم

 يف امك رافكلا ءاليتسا عنمب نأ يغبنيف ءحابم لام وهو ءدجو ةقيقح لاملا ىلع دبعلا ءاليتسا نأل ؛لمأت
 سرف هعمو قبأ اذإ مكحلا اذكف ,ءكلذك هيف مكحلا ناك ءهدحو دبعلا قبأ اذإ نعي :خلإ ارابتعا (ةيانبلا) .دبعلا

 [؟5/-5؟9//651 ةيانبلا] .خلإ انلاومأ ىلعي اويل اذإو :هلوق دنع يأ :درف لك يف (ةيانبلا) عاتمو

 ىلعي الو ءولعي مالسإلا نأل :عيبلا وهو (ةيافكلا). ايمذ دبعلا ناك اذإ فالخلا اذه ىلعو :املليض افيع

 الإو «لعف نإف «عيبلاب هكلم نع هجارخإ ىلع ربجي املسم ادبع رفاكلا ىرتشا اذإ هنإف [77/ ةيافكلا]

 (ةيانبلا) .برحلا راد يف لوحدلاب :تعطقنا دقو ١77/5[ ريدقلا حتف] .هيلإ هنمث عفدو ؛هيلع يضاقلا هعاب
 [؟ 5/8/9 ةيانبلا] .مهاردب هزرحأو ؛مالسإلا راد يف هكلم هنأل ؛قتعي الف :خلإ هدي ين يقبف



 رافكلا ءاليتسا باب "تم

 نيابت وهو -طرشلا ماقيف ءبجاو رفاكلا لذ نع ملسملا صياخت نأ :ءكلي ةفينح يبألو
 «قيرفتلا ماقم ٍضّيِح ثالث يضم ماقي امك هل اضياخت -قاتعإلا وهو-ةلعلا ماقم -نيرادلا

 رهط وأ ءايلإ جرع مث يرخل دبع ملأ اذإو برا راق قف قيسوإلا دحأ ملأ اذإ امي

 يور امل ؛رارحأ مهف :نيملسملا ركسع ىلإ مهديبع جرح اذإ كلذكو ءرح وهف :رادلا ىلع

 *مهقتعب ىضقف ؛لتلع هللا لوسر ىلإ اوجرخو ءاوملسأ فئاطلا ديبع نم ًاديبع نأ
 لخد اذإف ؛هنامأب هلام ةمرحب ضوعلاب هكلم لازي انراد يف نمأتسملا يبرحلا نأ اذه نايب :خلإ هلل ةفينح يبألو

 نع يضاقلا زجع دقو «هل اصيلخت دبعلا قتعيف ؛هلام ةمصع تطقسو «نامألا ءاهتناب ةمرحلا تهننا برحلا راد

 برا راد هلوخد وهو ؛هلام ةمصع لاوز طرش ماقق «برحلا راد يف نم ىلع هؤاضق ذفني ال ذإ ؛هيلع هقاتعإ
 َنيِنِمْوُمْلا ىَلَع نيرفاكلل هللا َلُعَجَ نل# :ىلاعت هلوقل :بجاو (ةيانبلا٠.يضاقلا قاتعإ يهو :لاوزلا ةلع ماقم

 يف امك ؛مكحلا ةفاضإ ناكمإ دنع ةلعلا ماقم طرشلا ماقي دق هنأ امل :ةلعلا ماقم [؟3//5 ةيانبلا] .4اليبَس

 .هل اكلام نكي مل اميف كلملا تابثإل ببس برحلا رادب زارحإلا :ليق نإف «قيرطلا ةعراق ىلع رئبلا رفح

 هكلنم لوزي نأ ليحتسيف «مهرادب هزورحأ اذإ هوكلم ءانراد: يف اعلي اديع [ورسأ اقإ منهآ نيزتا الآ

 الإو «ناك امك ؛تباثلا .كلملا ىقبي نأ ىلوأف-«ءادعبا كلملا تنابنالا ايببم راض امل زارحالا نأل ؟ زارخالاب

 ؛انراذ نم دبع اوذحأ انهمكأ الق سيل :انلق هرم. خوفدم وهو هل 0 كلملل تيما وهام نوكي نأ مزلي

 ام فالاخي ءزارخإلاب هنوكلمي اهنإو ءءالليتسالا ببسب ةلازإلا ل قحتسي يح ؛ذحألاب هنوكلمع ال مهأل

 مهراد يف هولخدأ املو انراد يف اوماذ ام عيبلاب ةلازإلا مهيلع قحتساف ءءارشلاب هوكلم مهإف ءهيف نحن

 [74١/ه ةيافكلا] .انركذ ام ىلع ةلازإلا ماقم لاوزلا طرش ةماقإب اضيأ ةلازإلا قحتسا
 ميقأ ؛يعجرلا قالطلا يف ةنونيبلا طرش ضيح ثالث ءاضقنا نإف «ةلعلا ماقم طرشلا مايق يف ةلأسملل ليثمت :خل ! ماقي امك
 نيجوزلا دحأ ملسأ اذإ ةلعلا ةقيقح نع يضافقلا اجعل ءابإلا دعب هقيرفتو ؛مالسإلا يضاقلا ضرع يهو ةنونيبلا ةلع ماقم

 [؟514/9 ةيانبلا| .رافكلا مهراد يأ رادلا ىلع بلغ يأ لوهحملا ةغيض ىلع :رهظ وأ [؟5 15/6 ةيانعلا] .برحلا رادب

 ةيارل /| بهن | .جاجحلا ثيدح نم "هنحمي" 5 ناربطلاو "هفنضم" 58 ةبيش يبا نباو "ةدنسم" ِق دمحأ هاور"

 ع دتلاام : ١ 3 / 6 ع 1

 اهأ 222 هللا لوسر رصاخ :لاق سابع نبا نع مسسقم نع مكحلا نع جاجحلا نع "هدنسم" يف دمحأ هاور [0</+
 اا

 [؟ 4 /١1].هيلإ اوجرح اذإ ديبعلا قتعي للي هللا لوسر اكو هقزكي وبأ أ امهدحأ امهقتعأف نادبع هيلإ جرخف «فئاطلا



 "4 رافكلا ءاليتسا باب

 قاحتلالاب وأ ,هالومل امغارم انيلإ جورخلاب هّسفن زرحأ هنألو ل افطر ايلف

 اهأل ؛نيملسملا كيب رابقعا نم ىلوأ هذي ٌرابتعاو ءرادلا ىلع رهظ اذإ :نيملسملا ةعنك

 يا تارثإ ىلإ مهقح يو هديكوت ةدابز ىلإ هقج يف ةحاحلاف سفن ىلع وبل قبسأ
 دبعلا دي رابتعا

 .ىلوأ ناكف ءادتبا

 مهنع جرخ اذإ ةمغارم هموق نالف مغار :لاقي اذبانم يأ] امغارم .جرخ يذلا ملسملا دبعلا يأ :زرحأ هنألو
 مكاحلا صن هيلعو ؛يبرحلل هنمثو «عابي هالومل اعئاط جرخ اذإ هنأل مهارع ةةلرقي دقو لوف [مهكرت اذإ

 [؟*ه/ه ةيانعلا] .رادلا ىلع رهظ وأ :هلوقب لضتم :قاحتلالاب ٠0/9 ١[ ةيانبلا| ."يفاكلا" يف ديهشلا

 نوكي الو «مالسإلا راد ىلإ جرخ هنأك راص نيملسملا ةعنمب قحتلا امل هنأ :اذه حيضوت :خإ اتوبل قيبأ
 «ةيرحلا فرش لوانتل هسفن زرحي نأ ىلإ جاتحم وهو ءزارحإلاب هوكلمي نأ نوحاتحم مهنأل ؛ةازغلل دبع

 ةعنم, هدي دكؤي ام ىلإ جاتحي هنكل هسفن يف دي بحاص هنأل ؛ىلوأ راصف .مهزارحإ نم قبسأ هزارحإو
 [؟31/9 ةيانبلا] .ىلوأ هدي رابتعا ناكف «ءادتبا ديلا تابثإ ىلإ نوحانحم مهو نيملسملا



 نمأتسملا باب

 راقكلا < يشب نع لح يااكتلا طيور يلا لخد اذإو ماومأ نم ع رعتي نأ هل اجي الف :ارجات برخللا راد ملسملا اخ اذا

 نوكي كلذ دعب ضرعتلاف «نامثتسالاب مه ضرعتي ال نأ َنمَّض هنأل ؛مهئامد نم الو

 لعف وأ .مهسبح وأ مح لاومأ ذخأف ٠ نيكل مف ردغ اذإ الإ 1 ردغعلاو ءاردغ
 رافكلا كلف

 ريغ هنأل ؛ريسألا فاالعب .دهعلا ا وضهن نيذلا مه مهنأل ؛هعنمي لو «كلملا ملعب هريغ ريع

 ْ ابا ل
 ءاكيش لحخخأف ءرجاتلا نعأ ( مشب ردع إف .اعوط هوقلطأ لإو ضرعتلا هل حابيف (,نماتسم

 | رافكلا ' ١

 ببسب لصح هنأ الإ حابم لام ىلع ءاليتسالا دورول ؛اروظحم اكلم هكلم :هب جرخو

 ؟هب قدصتلاب ٌرَمويف هيف انرخ كلذ بنوت عردغلا

 ملسملا نامثتسا مدقو :لخد اذإو .رهقلا دعب نامثتسالاو رهقلاب هنأل ؛ءاليتسالا نع هرخأ :نمأتسملا باب

 نوكي ال ٍذئنيح ئععي :ممي ردغ اذإ (ةيانبلا». ضرعتلا مدغ طرش دعب يأ :فللذ دعب (ةيانعلال:هل اميظعت

 موق لقق نم اوتكمت اذِإ ءارسألا نإف «هيلغ مارح سيل ردغلا نأ نعي :ريسألا فالخب .اردغ نماتنسملا ضرعت

 ذحأ نم لكف ؛مهل ةعنم الو ؛مالسإلا راد ىلإ اوجرخو «كلذ اولعفو مهلاومأ ذحأو «ةليغ برحلا لهأ نم
 .ردغلا هل مر نح :نماتسم ريغ [؟/6 ةياتعلا] .ةصانخ هل وهق ءانيش

 هلف ؛هوكلمي مل مهنأل ؛هب ةربع ال مهقتعو «نمأتسي مل هنأل ؛هوقتعأ وأ اعوط مهراد يف هوكرتو :هوقلطأ نإو

 [؟510/-7+/8 ريدقلا حتف] .هيف ثبخال اكلم هكلعيو هلام ذخأيو :هريغ وأ ؛هديس هيلع ردق نم لتقي نأ

 [؟"17/ه ريدقلا حتف| .نامضلا دنع بوصغملا كلمك :هيف انبخ .عنملا يعم. رظحلا نم لوعفم :اروظحم

 ةارتشملا فالخب ؛هنم يرتشملل الو ءاهؤطو هل لحي ال ةيراج اردغ ذوحأملا ناك ولو :قدصتلاب رمؤيف
 عئابلا قح توبغل هيف عنملا نأل ؛هنم يرتشملل لحيو ؛ةصاخ يرتشملا ىلع اهبطو ةمرح نإف ءادساف ءارش

 ةهاركلا انهو دادرتسالا قح هلا تبقي ملف ءاحيحص اعيب عاب هنأل ؛كلذ هقح عطقنا يرتشملا عيببو دادرتسالا يف

 (ريدقلا حتف) . ةيف لولاك يناثلا يرتشملاو ىردغلل



 555 نمأتسملا باب

 راد ملسملا لخد اذإو .هانيب ام ىلع ببسلا ٌداقعنا عني ال هريغل رظحلا نأل اذهو

 جر 5 ةهضع امهدحأ بصغ و 1 ةأيبوتج و هع اذ وأ هيو خس ه0 هَئاَدأَف لامن برحلا
 للا رحلاو ملسملا

 نألف :ةنادإلا أ ءيشب هبحاص ىلع امهنم دحاول شفي را نمأتساو هانيلإ

 ىلع ءاضقلا تقو الو ءالصأ ةنادإلا تقو ةيالو الو «ةيالولا دمعي ءاضقلا
 يضاقلا ةيالو

 2 كلذ مزتلا امنإو ,هلاعفأ نم ىىصم اميف مالسإإلا مكح مزتلا ام هنأل ؛نمأتسملا
 3 9 بوصغملا

 الام هتفداصمل هيلع ىلوتساو .هبصغ يذلل اكلم راص 3 :بصعغلا اماو « ابقتسملا

 ءاليتسا باب لئاوأ يف هلوق ىلإ ةراشإ :هانيب اه ىلع (ريدقلا حتف) .دسافلا عيبلا يف امك :هريغل رظحلا

 ةنادتسالاو «نيدلاب عيبلا ةنادإلا :هنادأف (ريدقلا حتف).خلإ كلملا قوفت ةماركل حلص اذإ هريغب روظحملاو :رافكلا

 مسا كاذ دإ ؛ضرقلا ريغ نيدلاو «نيدلا لبق أ لاعتفالا باب نم نلادلا ديدشت ْناّذا :مهوقو «نيدلاب عايتبالا

 ملسملا نوكل :ةنادإلا تقو [؟7177/ه ةيافكلا| .دقعلاب ةمذلا ف ريصي ال مسا اذهو «ضبقيف ضرقي ام

 .ملسملا ىلع الو «يبرحلا ىلع يأ :الصأ .برحلا راد يف يبرحلاو
 ضقي مل يبرحلا ىلع ضقي مل املو [تقولا اذه يف ملسملا ىلع ةيالولا تدجو نإو] :ءاضقلا تقو الو
 "يفاكلا" يف اذك .نيمصخلا نيب ةيوستلا بوجول لب ؛عرشلا مككح همازتلا مادعنال ال ءاضيأ ملسملا ىلع

 نبالا ىلع بألل صاصقلاب يضقي هنأ ىري الأ .مزال ريغ هجولا اذهب نيمصخلا نيب ةاواسملا ذإ ؛رظن هيفو

 هل ىضقي الو :هريغل لجرلا ىلع نبالا ةداهش وأ ءبألا ةداهشب ىضقي اذكو «هيلع نبالل هب يضقي الو

 ىلع يضاقلا ةيالو روصقل ناك اذإ عنمب امنإ هجولا اذه نيمصخلا نيب ةيوستلا مادعنا :لاقي نأ الإ ريغلا ىلع

 ةيالو لامك عم 6-00 يف نئعملا ناك اذإ امأو ءملسملا عم قماشسملا ةلأسبق يف امك «نيمصخملا دحأ

 نيبو هنيب اميف هيلع بحي هنأب في نكلو :خلإ مزتلا ام .كلذ عنمي الف «ةروكذملا لئاسملا يف امك :يضاقلا

 ىضقي :ىفابشا قونأ لاق اذلو (ملسملا ىلع ءاضقلا مدع هجو لمشي "ل قرت امك رصاق اذهو ءءاضقلا ىلاعت هللا

 [؟717/ه ريدقلا حتف] .اجدمحمو ةفينح يبأ لوق "ةيادحلا" يف امك ءاضقلا مدع مومعو ؛ملسملا ىلع

 (ةيانبلا).ةبلغلاو رهقلا راد برحلا راد نأل :هتفداصمل (ةيانبلا).كلملا توبثل درلاب مكحي الو :هبصغ



 نمأتسملا باب د

 امهمازتلال ءاضقلا ةلاح ةتباث ةيالولاو ءىضارتلاب اهعوقول ؛ةحيحص تعقو اهنألف

 ّح يبرحلا كلم يف ثبح الو .هكلم هنأ انيب املف :بصغلا امأو «مالسإلاب ماكحألا

 :نيملسم اجرخ مث ءاييرح بصخغف «ءنامأب برحلا راد هداتسملا لحد اذإو .درلاب رمؤي

 رمألا امأو ءهكلم هنأ انيب املف :ءاضقلا ٌمدع امأ هيلع ضي لو ءبصغلا درب 7

 ضقن وهو محملا نم هنراقي 1 ؟كللملا كمف ةهنأآلف :- دي ىوتفلا هدارمو -هرلاب

 :أطح وأ ادمع هكحاص اههدحأ لتقف :كامأب يب رخأجا راد ناملسيم لحخد اذإو .دهعلا

 نمل كلملا بجوي يبرحلا لام ىلع ءاليتسالاو ؛هيلع ءاليتسا يبرحلا لام بصغ نأل ؛كلذو :هانيب ام ىلع

 .اوكلم مهلاومأ اوذحأو عءكرعلا ىلع اويلغ ادإ مورلا لاف ؛ايب رح وأ يلوتسملا ناك اهدي ةيلع ىلوتسا

 حيجرت الو :ةتباث ةيالولاو [؟515/5 ةيانبلا] .هرحآ ىلإ ةيالولا دمتعي ءاضقلا نأ لبق نم هلوق ىلإ ةراشإ :انلق امل

 جاتحي ال :هكلي فسوي يبأ لوق ىلعو ءامهنيب انيوس لب ؛رخآلا نود امهدحأل ضقي مل ذإ ؛رخآلا ىلع امهدحأل

 [؟5/8١/ه ريدقلا حتف| .افنآ انركذ امك :هلوق ىلع ءملسملا ىلع يبرحلل ىضقي ذإ ؛ةوالعلا هذه ىلإ

 وهو كايعمالا وه قلللا ببيع نآل :ىبرخلا كلم ْق .هكلميف موصعم ريغ فداص هنأ نم :انيب املف

 .اردغ نمضتي مل ذإ ؛حابم لام ىلع

 ناك دقو انماتسم برحلا راد لخد يذلا ملسملا عم انمأتسم جرم اذإ يبرحلا لإف «نيملسم امهج هرخغ

 [؟717/ه ةيافكلا] .كلذك مكحلاف برحلا راد ف ملسملا بصغ

 | 8 ةيانبلا | كلر دمحم ىلإ عجزي هدارم 2 ريمضلا نأ رهاظلا و : هب ىوتفلا .موصعم ريغ الام هن وكل : انسب املف

 .ةنايد درلاب رهؤي اذحلو :كلملا دسف



 شدق نمأتسملا باب

 .باتكلا قالطإلاف :ةرافكلا امأ ءأطخلا يف ةرافكلا هيلعو هلام يف ةيدلا لتاقلا ىلعف

 ؛نامألاب لوحدلا ضراعب لطبت ال مالسإلا رادب زارحإلاب ةتباثلا ةمصعلا نأل ؛ةيدلاو

 مامإلا نودب ةعنم الو «ةعنم. الإ هؤافيتسا نكمي ال هنأل ؛صاصقلا بجي ال امنإو

 ؛دمعلا يف هلام ىف ةيدلا بحت امنإو «برخلا راد يف كلذ دجوي ملو نيملسملا ةعامجو
 نيابت عم ةنايصلا ىلع مهل ةردق ال هنأل ؛أطخلا يفو ,دمعلا ُلَقْعَت ال لقاَرَعلا نأل

 .اهكرت رابتعا ىلع مهيلع بوجولاو «نيرادلا

 ,خسنلا ةماع يف فالخ ريغ نم هركذ اذكه ءأطخلاو دمعلا يف نعي [ةلقاعلا نود لتاقلا يأ| :خل ! لتاقلا ىلعف
 ضاصقلا هيلع :دمحمو فسوي وبأ لاقو :لاق مث .دشلي ةفينح يبأ لوق مكحلا اذه نأ ناخ يضاق مامإلا ركذو
 «مالسألا راد يف هب بجي ام هلتقب بجيف .برحلا راد .لغأ نما سيل اموصعع اصخش لق ةنأل ؛دمعلا يف

 ثروي هحججو نم هريثكتف :ةمصعلا طقسي ناك مهيف هنطوتب هحج و لك نم مهداوس ريتكت نأ كلب ةقينح يبألو

 .اندنع دمعلا يف ةرافك ال هنأل ؛هب دييقتلا :أطخلا يف [173/5 ةيانعلا] .صاصقلا طقسيف ؛ةهبشلا

 برحلا رادب ديقي لو «قلطأ كةَِمْوُم ِةَبقَر ديِرْحَتفأطَخ ًانمْؤُم لق ْنَمَو :ىلاعت هلوق وهو :باتكلا قالطإلف
 يف هنأك ناك .ءعوحجرلا دصق ىلع ناك مل هنأ :لطبت ال [١7١-5؟79/5 ةيافكلا] .مالسإلا رادبو

 انِإ هنكل دمعلا ف صاصقلا بوجو ناك سايقلا نيعي :صاصقلا بجي ال /١75[ ةيانعلا] .اريدقت مالسإلا راذ
 [؟75/9 ةيانبلا] .رحلاك بوجولا يف ةدئاف الف :خلإ كلذ دجوي ملو .حلإ نكمي ال هنأل ؛بحي م
 .ةلقاعلا ىلع بحت ذئنيح اهإف «مالسإلا راد يف أطخ لتقلا ناك اذإ امك «ةلقاعلا ىلع ال يأ :هلام يف

 يف لقعت امعإ لقاوعلا نإف «رهاظ دمعلا يف ةلقاعلا ىلع ةيدلا بوجو مدع نأ :لصاحلا :خإ لقاوعلا نأل
 مهنأ رابتعاب وه امنإ مهيلع ةيدلا بوجو نألف :أطخلا يف امأو .هعضوم يف رم امك ءدمعلا يف ال ءأطخلا
 نإف «ةلقاعلاو لتاقلا يراد نيابتل هيف نحن اميف دوقفم رمألا اذهو :لغفلا اذه لثم نع لتاقلا ةنايص اوك رت
 .مهيلع ةيدلا بجي بح ريصقت مهنم انهه دجوي الف «برحلا راد يف لتاقلاو ,مالسإلا راد يف ةلقاعلا

 نأل ؛رهاظ هباوحو «ةيآلا كأَطَخ ًانِمْوُمَّلََق ْنَمَوإِ :ىلاعت هلوق نعي صنلا ةلباقم. ليلعت اذه :لاقي دق :ةردق ال
 .انهه دجوت مل ةينظ لئالدب تبني امنإ «ةلقاعلا ىلع اهوجوو «هب لوقن نحنو ؛ةيدلا بوجو ىلع لدي امنإ صنلا



 أطخلا يف ةيدلا :نيريسألا يف الاقو .ديشم ةفينح ىبأ دنع أطخلا يف ةرافكلا الإ لئاقلا
 اه

 ام ىلع نامئتسالا ضراعب لطبت ال امك ءِرْمألا ضراعب لطبت ال ةمصعلا نأل ؛دمعلاو

 نأ :هكلم ةفينح يبألو 1101 15 هلام ين ايلا بو قسلل مشل اضألا عاسإو ,هانيب

 رقاب ؛بهتماقإب اميقم ريصي اذهو ,مهيديأ يف اروهقم ةتروريصل ؛يهل اعبت راص مسالا

 أطخلا صَحنو «انيلإ رحاهي مل يذلا ملسملاك راصو الصأ زارحإلا هب لطبيف مه

 ّْ .اندنع دمعلا يف ةرافك ال هنأل ل

 : 2 8 5 "ف . 3 ِك 1 ٍى

 هل لوقيو «ةنس انراد يف ميقي نأ نكَمُي مل :انمأتسم انيلإ يبرحلا لحد اذإو :لاق

 .ةيزجلا كيلع تعضو «ةئسلا مامت تمقأ نإ :مامالا

 هلقن ام سايقو :خ ! الاقو .انراد نم رافكلا مهرسأ :نيريسأ (ةيانبلا).ناملسملا ناك نإو يأ :اناك نإو

 نأل ؛نيريسألا يف هبالوقي نأ دمعلا ف صاصقلا توجو نم نينمأتسملا نيملسملا يف امهنع ناخ يضاق

 مالسإلا رادب زارحإلاب ةتباثلا ةمصعلا نأ ىلإ ةراشإ :ةانيب ام ىلع [؟١7/ه5 ريدقلا حتف] .امهمعي هجولا

 .ةقباسلا ةلأسملا يف رم امك :صاصقلا ع انتماو ["7 /ه ةيانعلا] .نامألاب لوحدلا ضراعب لطبتال

 ؛نيموصعم ريغ لوصألاو ءلوصأ برحلا لهأو غي د :مه اعبت (ةيانعلا) خل لقاوعلا نأل :هلوق ىلإ ةراشإ :انلق ال

 زارحإلا لطب املو :حلإ هب لطبيف (ةيانبلا».مهل اعبت هنوك لحألو يأ :اذهلو [؟١٠17/ه ةيانعلا] .عابتألا كلذكف
 ىلع بحت اهفإف «ةرافكلا فالخب ءةمصعلا كلذ ىلع ةينبم اهنأل ؛ةيدلا بحت ملف ؛ةموقتملا ةمصعلا تبنت مل

 امهنم دحاو لك نوك :عماجلاو :خإ ملسملاك راصو [7717/5 ةيائبلا] .مالسإلاب يهو «ةمثؤملا ةمصعلا

 []م 8 عل .مهراد نم جورخلا هل نكمم هنأل ؛نمأتسملا فالخب مهيديأ ف اروهذم

 (ريدقلا حتف).مدقت امك ةهبشلا ثيدح امهيف يرخي ن برقا انه للم لل ماه نإ هعضوم ف فرعي امك :اندنع

 .نيكمتلا نم لوهجب عراضم :نكمي مل [17/4/9 ةيانبلا] .برحلا لهأ نم نمأتسملا مكح نايب ف لصف اذه :لصف



 لح نمأتسملا باب

 هنأل ؛ةيزحللا وأ ,قاقرتسالاب الإ انراد يف ةمئاد مال نم نكح ال يللا نأ :لصألاو

 ؛ةريسيلا ةماقإلا نم نكميو «نيملسملاب ٌةرضملا قحتلتف ءانيلع ًانوعو ءمهل ًانيع ريصي
 ةدم امنأل انسب سيق المنا كرابس#ا بني ةسو وب ةمارورتبلاٌعقلا اهم قال

 ءامث لبق مامإلا ةلاقم دعب عجر نإ مث ةيونلبا هلأ ةئاقثلا نوكيق ءةيوثلا اهي بحت

 دعب: ةنس: ماقأ الل هنأل ؛يمذ وهف :ةنس ثكم اذإو .هيلع ليبس الف :هنطو ىلإ ةنسلا

 نود ام كلذ يف تقوي نأ مامإللو ءايمذ ريصيف «ةيزجلل امزتلم راص هيلإ مامإلا مدقت
 ةذملا انبا رميت

 ارتي ال مث ءانلق امل ؛ايمذ ريصي ب :مامإلا ةلاقم دعب اهماقأ اذإو .نيرهشلاو رهشلاك ةنسلا

 ؛ضقتنُي ال ةمذلا دقع نأل ؛برحلا راد ىلإ عجري نأ

 هاعطلا يه :ةريملا عطق (ةيانبلا).ناوعألا عمدملاو ,رمألا ىلع ريهظلا وه نوعلا :انوعو .رافكلل اسوساج يأ :انيع

 وهو :نيتحتفب بلحلا عطقو يأ :بلجلاو «ماعطلا :ءايلا نوكسو ميملا رسكب :ليقو ريمي رام نم ناسنإلا هراتعي
 دس ةريسيلا ةدملا عنم يفو يأ ةراجتلا باب دسو «تاناويحلا نم اهريغو منغو «ليخو «لبإ نم بلجي ءيش لك
 [؟ 4/8 ةيانبلا] .ةريسيلا ةدملاو ةمئادلا ةماقإلا نيب يأ :امهنيب (ةيانبلا).اضيأ ررض هيفو ةراحتلا باب

 عنمي ال يأ :هيلع ليبس الف (ةيانبلا).ةيزجلا كيلع تعضو ةنس تمقأ نإ :مامإلا هل لاق نأ دعب يأ :مامإلا ةلاقم دعب

 هيلإ مدقت :لاقي :هيلإ مامإلا مدقت (ةيانبلا».برحلا راد ىلإ هعوجر زوجيال :يمذ وهف (ةيانبلا».عوحجرلا نم
 ردق ول لب ؛مزالب سيل لوحلا ريدقت نأ نعي :خلإ مامإللو (ةيانعلا).هب هرمأ اذإ اذك يفوأ ءاذكب ريمألا
 دعب ماق اذإف ؛لوحلا وه ربتعملف ءةدم هل ردقي مل نإ نكل «زاج هاري ام بسح ىلع كلذ نم لقأ مامإلا

 هيلع ناك .ةبورضملا ةالملا ىنطم دعي ةنس كتم اذإف ؛ناتح ىضاق مآمإلا لاق .ًايمذ ريضي انراد يق:كلذ
 ظرغ نوكي نأ لإ كيفذا راضاام. دعب لوكا ريجتكا :ةيورشلا ةناملا ةواسبت ايه ريو اإ هنآل ةجازإللا
 [؟4/١17 ةيانعلا] .هنم ذخأي ذئنيحف ؛جارخلا ذخأي ةنسلا زواج اذإ هنأ هيلع

 دقع نأل :ضقني ال (ةيانعلا).ةيزجلل امزتلم راص «مامإلا مدقت دعب ةنس ماقأ امل هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :انلق امل

 77٠/8[ ةيائبلا] .هفلح اذكف ءضقني ال وهو مالسإلا نع فلخ ةمذلا



 نمأتسملا باب 1

 لختف إف: .نيملسلاب ةريضم هيقو هانيلع اير هدلو لعحو ةيرثلا ملقا هيف نآو فيك
 جارح نأل ؛يمذ وهف :جارخلا هيلع عضُوو اذإف «جارحت ( رطرأ قرتش ؛ءاف «نامأب انّراذ ىبرحلا

 :ءارشلا درجمت امأ .انراذ يف ٌماقملا امزتلم راض همزتل 3 1غ ىارلا جارغ ةلوس#اب ضرألا

 همزلت كلذ دعبف ءضرألا جارح همزل اذإو «ةراجتلل اهيرتشي دق هنأل ؛ايمذا ريضي الق

 هلوقو ءهبوحو تقو ن :ضا ةدلأ و ريتُْف جارخلا موزلب اًيمذ ريصي هنألا ؛ةلبقتسم ةنسل ةيزجلا
 ةيضاملا مايألل ال

 ةيمذ تراص :يمف تجوزتف امأبةيبرح تلد اذإو .هنع لفت الف مَ ماكحأ هيلع جرختيف ءعضولا طرشب حيرصت «يمذ وهف جارخلا هيلع عضو اذإف" :باتكلا يف
 (ةببس هرش اب, ضرألا جارح ءازتلا :هعضوب دارملا :هيلع عضو (ةيانبلا).لسانتلاو دلاوتلا قيرطب :انيلغ ابرح

 همزل ول كلذكو :"ةياهنلا" يف لاق :يمذ وهف .حيحصلا وه اهنم نكمتلا عم هنع اهليطعت وأ ةعارزلا وهو

 |[ ةياهلا] ..ضرألا ناني نم اميح اننلآل نوقع ًانهرأ ضودقتا 3[ب دقو ديا لاق نايف قف رم

 حرص هبو :ل! ءارشلا درجمب (ةيانبلا).ةرورض ايمذ راصف ءانراد قف قاتم .مكحاامهنم الك نآلاةن مأرلا جار

 .هلي ناح يضاق هرك ذ ؛ءارشلا درجمت اي ريضي :لاق نه خياشملا نمو .'هرصتخم" ف كلي يخركلا

 (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف هاي دمحم لوق يأ :باتكلا يف هلوقو [؟١171-9/٠51 ةيانبلا|

 باب نم لعافلل ٍئبملا ةغيص ىلع جرختيف :يرارتألا لاقو «ليعفتلا باب نم لوهجنلا ةغيص ىلع :ج رختيف

 طرش نع يأ هنع لوهجملا ةغيض ىلع :لفغي الف «ةريثك يأ ةمج ماكحأ هيلع جرختف هتجرحخ فيقول

 عنم نم :ةّمج ماكحأ |؟ 1١/9 ةيانبلا| .هلبق ال جارخلا عضو دعب هاكحألا كلت تبقت امنإ ةنأل ؛عضول

 هفلتأ اذإ هريزنخو هرم ةميق ملسملا نامضو «ملسملا نيبو هنيب صاصقلا نايرجو «برحلا راد ىلإ جورخلا

 امنع ًالضق ملسلا ةبيغ ةبيغ مرحت امك هتبيغ مرحتف ؛هنع ىذألا فك بوجوو ءأطح هلتق اذإ هيلع ةيدلا بوجوو

 انايسايجروو يفف :ايمذ تجوزتف (ريدقلا حتف).اناودعو املظ قاويسألا ل هيعشو عقم نم ءاهقملا هلعفت

 .ةثالثلا ةمئألل افالخ :ةيمهذ تراص [7077/5 ريدقلا حتف] .ىلوأ



 الا نمأتسملا باب

 ؛ايمذ رصُي مل :ةيمذ جوزتف «نامأب قرح لج و عر أهي اقل تموت اهنأل
 ير

 انّراد لخد ًاًيبرح نأ ولو .ماقملا (مزفلم نكي مل ةحسلب ىلإ عجريف اهقلطي نأ هنكمي هنأل
 :مهتمذ يف ًائيد وأ ءىمذ وأ ءملسم دنع ةعيدو كرتو :؛برحلا راد ىلإ داع مث «نامأب

 ءرطخ ىلع هلام نم مالسإلا را يل امو هتان لطبأ هنآل ةورعلاب اهابم مج رابع دقق

 :ةعيدولا امأ .ائيف ةعيدولا 52 هثويد تطقس :لتقف رادلا ىلع ٌرِهَظ وأ ّرسأ نإف

 نآلف :نيدلا امأو .هسفنل اعبت اًئيف ريصيف «هديك عّدوملا دي نأل ؛اريدقت هدي يف امكألف

 ةماعلا دي نم هيلإ ّقبسأ هيلع ْنَم ديو ءتطقس دقو «ةبلاطملا ةطساوب هيلع ديلا َتابثإ

 ؛هتثرول ةعيدولاو ضرقلاف :رادلا ىلع ًهَظُي و لق نإو .ظقسيف هب ّنصَتحَيف

 نامألا مكح نأل اذهو ؛هلام كلذكف :ةمونغم نضل ل هَسفن نأل ؛تام اذإ كلذكو

 .هدعب نم هنثرو ىلع وأ «هيلع ُدَرُيف هلام يف قاب

 مدع هنمو ؛هنم أي امتي ةمزتلم تناك هيلع تمدقأ نيحف ءاهفالخب اهنع يضملاو ءاهقالط هدي ف نإف :جورلل اعبت

 [؟71/5 ريدقلا حتف] .كلذ وحنو اهضرأ ىلع جارخلا عضويف ةيمذ ريصتف ءاهراد ىلإ جورخلا نم اهعنمو قالطلا
 كلن فسوي يبأ دنعو «ةيأورلا رهاظ يف نيملسملا ةماعل لاملا تيب يف عضويف :خلإ ائيف [ةعيدولا يأ] ريصيف
 هيلع هدي توبث نأل ؛هتمذ يف نمع طقسيف نيدلا امأو .نيدلا يف فنصملا هركذ امل ؛عدوملا هب صتخي امنأ

 ظقسيف هماتغتساب تطقس دقو ؛ةبلاطملا قح توب رابتعاب ةتباث يه امإو «نويدملل اكلم راص دق ذإ فتم
 هدي تقبس نأب هليلعت ىلإ جاتحم ريغ يرورض هب نويدملا صاصتعا نأ كل رهظ اذه تققح اذإو «نيدلا
 .اروسأم وأ ًالوتقم هنوك ببسب :تطقس دقو [؟77/ه ريدقلا حتف] .هيلإ

 .هدي قبسل سانلا نم دحاو لك دي يأ :ةماعلا دي .نويدملا نع يبرحلا ةبلاطم يأ :هيلع نم ديو

 هضرق نوكي يح يبرحلا اذه :تام اذإ (ةيانبلا).اهيلع بلغي مل يأ اضيأ لوهجملا ةغيص ىلع :رهظي ملو
 [775/9 ةيانبلا] .هديك ع دوملا دي نأل :ةدعب نم (ةيانبلا) .هتثرول ةعيدو



 نمأتسملا باب 5

 حاصم 5 فرضي :لاتق ريغب بروخلا لها لاومأ نم هيلع نوملسملا فجوإأ هو ل

 ةيزحللاو اهنع اهلهأ ولْجَأ ىل يضارألا لثم وه :اولاق ءجارخلا فرصي امك ؛نيملسملا
 . انغاثم

 يور ام :انلو .ةيمنغلاب ارابتعا ؛سمخلا امهيف :«ث- يعفاشلا لاقو .كلذ يف سمح الو

 هنألو ”ءسمخي ملو لاملا تيب يف عضوو ءامك5 ذاعمو رمع اذكو «ةيرجلا ذخخأ 1ع هنأ

 ,نيماغلا ةرشابم. كولمت هنأل ؛ةمينغلا فالخب «لاتق ريغ نم نيملسملا ةوقب ذوتخأم لام

 ؛ءدحاو ببسلا اذه يفو «ىنعمب نوفاغلا هقحتساو ؛نيعمب. سمخلا قحتساف نيملسملا ةوقبو

 ؛ليخلا يف لمعتسا امبرو لبإلا يشم نم برض وهو افيجوو ءافحو ريعبلا فجو :نوملسملا فجوأ امو

 مهايخأ اولمعا يأ نوملسملا هيلع فجوأ يذلا ئعملو ؛ءفيجولا ىلع هتلمح اذإ ريعبلا تفج وأو

 دسو روسجلاو ريطانقلاو تاطابرلا ةرامعك :نيملسملا حلاصم يف 9/+5١17-5074[ ةيانبلا| .مهبئاكرو

 نيملسملا حلاصم نمو ؛ةلجدو تارفلاو نوحيجك اهيف دحأل كلم ال يلا ماظعلا راهنألا ىركو ءروغثلا

 [؟1714/9 ةيانبلا] .ةلتاقملا قازرأو نيملعملاو ءنيبستحماو ةالولاو ةاضقلا قازرأ ىلأ فرصلا

 [؟07/ه ريدقلا حتف] .مهجرحأ يأ ةزمه الب ىدعتي ءمهالجو موقلا ناطلسلا ىلحأ: لاقي :اهلهأ ولْجَأ
 لهأ يعي :ذاعم و (ةيانبلا) .داوسلا لهأ نم يأ : رمع اذكو (ةيائبلا).رجه سوحم نم يعي :ةيزجلا لخأ

 عوقوب لب لاتق ريغ نم :نيملسملا ةوقبو ١77/4[ ةيانبلا] .مونغملا ليوأتب ةمينغلا نأل يأ :هنأل (ةيانبلا).نيميلا
 [7371/9 ةيانبلا] .لاتقلا مهترشابم وهو :ىنعمج [؟74/© ةيافكلا] .نيملسملا ةوق نم رافكلا بولق ف بعرلا

 يعسلا دجوي مل هنأل ؛نيملسملا ةوقب بعرلا وهو ؛دحاو ببسلا هيلع نوملسملا فجوأ اميف يأ :اذه يفو

 لام هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ ؛هانركذ ام وهو «نيملسملا ةعامج نيب ناكف «قاقحتسالا ضقني ملف «ةازغلا نم

 [711/9 ةيائبلا] .سمخلا باجياإل ئعم الف ؛لاتق ريغ نم نيملسملا ةوقب ذوحأم

 نم نأ :بنك ويرعلا كييع نب سنع نأ ؟يادتكلا قادعا نب يِدَعَل نبا نع جارخلا باتك يف دوادوبأ جرخأ"

 226 يببلا لوقل اقفاوم ًالدع نونمؤملا هآرف هذ باطخلا نب رمع هيف مكح ام وهف ءيفلا عضاوم نع لأس
 هيلع ضرف امي ةمذ نايدألا لهأل دقعو «نيملسملل ةيظعألا ضرف :ةبلقو رمع ناسل ىلع قحلا هللا لعج

 |ءاطعلا نيودت يف باب 5551١ :مقر] .منغم الو سمخب اهيف برضي مل ةيزحلا نم
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 يق ةأرما هلو. «نامأب انراد رولا لت اذإو . سمخلا باجيإل ئيعم الف «هانركذ ام وهو
 بعرلا 4 مدعسإلا ل ىلإ

 ةيفبسم قير ارح هكلسو ؛ايمذ هضعب عدوأ لامو «رابكو راغص دالوأو «برجلا راد

 مالسالا راد يف مهنأل ؛رهاظف رابكلا هدالوأو ةأرملا امأ .ءيف هلك كلذف :رادلا ىلع رهَظ مث ءانهه ملسأف

 ءلبق نم انلق الب ؛الماح..تناك“ ول اهنطي يف ام كللذكو «غابتأ اوسيلو ءرابك نوييرح

 هدي يف ناك اذإ ,هيبأ مالسإل 5 55 ريصي امنإ ريغصلا نكاف :راغصلا هدالوأ امأو

 هزارحإب ةزرحم ريصت ال هلاومأ اذكو ,كلذ ققحتي ال نيرادلا نيابت عمو «هتيالو تحتو
 ٌرهظف ءاج مث ,برحلا راد يف ملسأ نإو .ةمينغو ًائيف لكلا يقبف «نيرادلا فالتحال هسفن
 نيح هتيالو تحن اوناك مهأل ؛مهيبأل اع نوملسم رارحأ ٌراغصلا هدالوأف :رادلا ىلع

 دي يف هنأل ؛هل وهف :ًايمذ وأ ءاملسم هعدوأ لام نم ناك امو .ةدحاو رادلا ذإ ؛ملسأ
 لاملا امأو ءانلق املف ؛رابكلا هدالوأو ةأرملا امأ ,ءف كلذ ىوس امو «هديك ةدياو ةنهرتخم

 .ةنيردغ ادي كسلا ركل[ هيدقألا اعوضعم رعي هنألف «يبرحلا دي يف يذلا

 هدالوأ انههو :هيبأ مالسإل (ةيانبلا).اهقرب قريف اهؤزج هنأ انلو :هلوقب مئانغلا باب ف لاق ام ىلإ ةراشإ :انلق امل

 (ةيانبلا).برحلا رادو مالسإلا راد يأ :نيرادلا نيابت .مالسإلا راد يف وهو «برحلا راد يف
 دنعو «ةباينلا مدعل اني تركي امهيديأ قف ايهغ ناك اذإ هنأل ؛عاديإلاب ديق امنإو :خلإ نم ناك امو

 يبرحلا ملسأ اذإ ام سايق ىلع يبرح دنع ًابصغ ناك ام الإ ءانيف نوكي ال نأ بجي بحي :اذ© دمحمو فسوي يبأ
 ملسم نم ابصغ وأ ؛يبرح دنع ةعيدو ناك ام نأ هيف باوجلاف .رادلا ىلع رهظ تح جرخي ملف ,برحلا راد يف
 قا اذك ًانيخ كوكي ال هاي دمحتو لسوي وبأ لاقو كلم ةفينح يأ دنع ءف وهف اعئاضوأ «يمذ وأ
 [؟ هزه ةيافكلا | ..كلر مالسإلا رخخفل " يغصلا عماجلا'

 دنع ًاعدوم ناك امو ءيمذ وأ ملسم هبصغ يذلا لاملاو ءرابكلا هدالوأو ةأرملا هب دارأ :كلذ ىوس امو
 [؟174/ه© ةيانعلا] .عابتأب اوسيلو رابك نويبرح :هلوق ىلإ ةراشإ :انلق املف [؟179/9 ةيانبلا| .يبرح
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 :كلانه نوملسم ةئرو هلو ءأطخ وأ ادمع ملسم هلتقف «برحلا راد يف يبرحلا ملسأ اذإو

 صاصقلاو ءأطنخلا يف ةيدلا بحت :ءل ىعفاشلا لاقو .أطخلا يف ةرافكلا الإ هيلع َءيش الف

 ةئازكلل الحتسم هنوكل ةمالساإلا وهو هساعلا دوحول امرصعم امج قازأ هلأل هلا ق

 ةموقملاو ءاعامجإ ةتبات يهو ءامي رجزلا لصأ لوصحل ةمثؤملا اهلصأ ةمصعلا نأل اذهو

 :انلو .لصألا هب قلع امب. قلعتتف هيف افصو نوكيف هب عانتمالا لامكل هيف لامك
 تاو ا

 ةيآآلا نم ُْم ِةَبقَر ُريِرحَف نم ْؤُم هوم وُدَع مْوقْنِم َناَك نفط :ىىلاعت هلوق

 يورو ؛هريغو ريغصلا عماجلا" يفو ءال# فسوي يبأو ةفينح يبأ نع ةروهشملا ةياورلا يهو :ةرافكلا الإ
 ابيب ل .مهيلع رجي مل مكحلا نأ لبق نم ةرافك الو ءهيلع ةيد ال :لاق هنأ كلي ةفينح يبأ نع

 ؛مالساإلا وهو «تاماركلا قاقحتسا ف رثآ هلامت. قلعتف «ةمارك و ةمعن تبنت ةمصعلا نأ :هقيقحتو :حلإ قارأ هنأل

 [5104-5175/© ةيانعلا| .ةماركلا قاقحتسا يف امه رثأ ال دامج يه ىلا رادلاب ال «ةيدبألا ةداعسلا لصحت هب ذإ

 .انل ابحومو اما كلل ابلاج ماللسالا نوكل يآ :هنوكل

 ؛مالسإلا وه يذلا مصاعلا دوو ىلع اينبم ناك امإ ,دمعلا ف ضاصقلاو ءأطخلا يف ةيدلا بوجو يأ :ادهو

 ليملا نع ةميلسلا ةبلحلا ىلإ ارظن هنع رجزفي لتقب مثأي هنأ ملع نم نإف :ةمتؤملا اهلصأ (ةيانعلا) .خلإ ةمصعلا نأل

 [71075/ه ةيانعلا] .ناك عضوم ي يأ يف املسم لتق نم ىلع مثإلا مدعب لئاق ال هنإف :اعامنجإ (ةيانعلا).لادتعالا نع

 بجو يذلا نم لمكأ كلذ ناك «لاملاو مثإلا بجو امل هنأل ؛كلذو :ةمصعلا لصأ يف يأ :هيف لامك
 تقلعت يأ ةمثوملا ةمصعلا وهو لصألا هب قلع امت ةموقملا ةمصعلا وهو لامكلا قلعتيف .لاملا نود مثلا هيف

 ملسأ يذلا يبرحلا لتق يف ةرافكلاو ؛ةيدلا بجتف «ةمئثؤملا ةمصعلا هب تقلعت امك مالسإلاب ةمثؤملا ةمصعلا

 [؟75/ه8 ةيافكلا] .انيلإ رحاهي ملو ,برحلا راد يف
 يسوم ةبقر *. تك أطاع انف نمو :ءامسنلا ةروس يف لاق ىلاعت هللا نأ همي :* |! ىلاعت هلوق الو

 ةيلعف كلل وق هلسرف دعا ىلإ امهبت نهر .كأي هلك دقاق ريغ الخ قيتمؤلا» وم ادحأ لتق نم ئعي «ةيآلا

 هيلعف ءكلذك ةبقر ريرحت ىلع عطتسي مل نإف «ةرفاك ئزجي الو «ةنمؤم ةبقر ريرحت :امهدحأ :نائيش هؤازح

 ءلتاقلا لوتقملا ءايلوأ وفعي نأ الإ لوتقملا لهأ ىلإ ةملسم ةيد ءادأ :امهيناثو .نيعباتتم نيرهش مايص
 - .هريغ بجي ال نأ دبالف ءبجوملا عيمج ةبقر ريرحت ةيالا هذه يف ىلاعت هللا لعج دقف «ةيدلا هنع طقسي د لئنيححف
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 افلا فرح ا4ةنمْؤُم ٍةَبَقَر ريرحتفا# : لاق ىلاعت هنأ :اهدحأ :نارمأ بجوملا لك لعج هنأ ىلع ليلدلاو <

 نم ةعامج هررق اذك :هريغ بجوم ال فاك ريرحتلا نأ ملعيف «ةيافكلا ىيعك. ةغللا يف ءازحلاو ءءازجلل ءافلاو

 .ركذ ام ةيافك اهنم دافتسي ح ةيافكلا نيعمج ىلا ٍءازجلا ةملكل ةعوضوم تسيل ءافلا نإف رظن هيفو ؛حارشلا

 ةبقر ريزحت هؤارحف أطخ انمؤم لتق نمو :لاق ىلاعت هللا نأكف ةءازجلل عوضوم ءافلا نآب ررقي نأ ىوألاق
 نإف «يفاكلا هنأ دافأف :ةيافكلا ئيعمم. ءارجلاو «ءافلا فرح نم اذوخأم مالكلا يف اردقم ءازحلا ظفل ناكف :ةنمؤم
 لعج امل ىلاعت هنأ يب مالكا انزو هقللذ نب هلك و: :تلق .ةيرجأ وأ «ناءازج دحاو ءىشل نوكي دق :تلق

 حصي مل رخآ ءازج هل ناك ولو ءيفاكلا وه روكذملا ءازجلا اذه نأ دافأ ؛هريغ ركذي لو ؛لتقلل ءازج ريرحتلا
 .لتقلل فاك يأ ءازج هنإ :ةيزجألا دحأ وه يذلا ريرحتلل لاقي نأ حصيا ال ذئنيح هنأل ؛ءازج ريرحتلا هلعج
 ال ءازجللا هنأ دافأو ءروكذملا لك راصف «هريغ رو وب فل رارغمتلا لثقلا ءارع يف راكد ىلاعت هنأ :امهيناثو

 توكسلا نأ مولعملا نمو ءحاضيإلاو نايبلا ماقم ماقملا نأل ءاضيآ هركاذل اضيأ هريغ ةاوج هلا فاك ولهنآل :ريغ

 ظفل ىلع بم لوألا ريرقتلا نأ وهو «نيريرقتلا نيب قرفلا انهه نم نطفتت كلعلو «نايب نايبلا ضرعم يف
 ابيب ةويضقللو ؛هيلع ءازحلا قالطإ نع رظنلا عطق عم هريغ نود ارو هنوك ىلع ئبم ىاثلاو .ءافلا

 ِنِم وم ناك امم :ىلاعت هللا لاق : :خلإ ىلاعت هلوق انلو .اذه هريغ ءافتنإو ورسام وهو ىلحاو

 7 «ةيزئ هر زك طخ انيك ْنَمَوف أطخ عقو نإ نحل نأ عطقنب عابسربلا كَأطخ الإ ًانِمْؤُم ل نقي نأ

 ىأ اوقدصي نأ الإ هنوثري نيذلا ليتقلا أ يأ ولأ ىلإ ةمَلَسُم ةيجوإل .ةرافك و ةئمؤم ةبقر قاتعإ هيلعف

 راد يف لحرلا ناك اذإ هب دارأ َِئِمْؤُم ٍةَبَر ُريِرْحَتف ٌنِمْؤُم َرْهَو ْمُكَل ودع مَْق ْنِ ناك َنإفإ# «ةيدلاب اوقدصتي
 .ةرافكلا هيلعو هيلع ةيد الف همالسإ ملعي ال نم:هلتقف ىلسم وهو رافكلا عم ادرفنم برحلا

 ايفاك نوكي امل مسا وهو ؛ءازجلل ءافلا نأب "ةيانبلا" يف نيعلا امهعبتو "ةيانعلا" بحاص هررق :ءافلا فرح ىلإ

 ىلإ ريرقتلا اذه بسنو مامهلا نبا مهّدرو .ابجوم هنوك يف فاك ةبقرلا ريرحت نأ ملعف ؛ىفك يأ ىزح :لاقي
 عاج ببسلا يمسف ءاهلبق امع ببسم اهدعب ام نأ ىلع ةلاد اهنأ ءازجلل ءافلا *ةاحنلا لوقب دارملا نأل ؛وهسلا

 نم ذارملا سيل هنأ يدتعو .ىفخي ال امك ةغل ةيافكلا ئيعمب وه يذلا ءازحلا ظفلل عوضوم ءافلا نأ ال ءاحالطصا

 هدروأ ام هيلع دري يح هريغ يفتنيف «ةيافكلا يعم «.ةاقلل هل عوضوملا ءاربللا ظفل نأ ةيافكلا نيعمب. ءازحلا :مهوق
 كَةَبَقَر ٌيرْحَتف :ىلاعت هلوق نيعمف «لتقلا ءازج ناييل انهه ءافلا نأ مهضرغ لب ءاوهس مهريرقت نوكيو مامحلا نبا
 .مالعلا زيرعلا دنع ملعلاو مالكلا حيحصتل لاقي ام ةياغ اذه ؛خلإ ةيافكلا يعمم. ءازحلاو «ةبقر ريرحت هؤارجف
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 قلخ ىمدآلا نأل ؛ةيمدآلاب ةمثؤملا ةمصعلا نألو ,هريغ يفتنيف روكذملا لك هنوك ىلإ وأ
 لصضألاف ةموقللاامآ .اهاةعبات لاومألاو.«ضرعلا ةمرحاف هايقلاو «فيلكتلا ءابغأ المحتم

 نم نأل ؛سوفنلا نود لاومألا ف كلذو «تئافلا ربجب نذؤي موقتلا نأل ؛لاومألا اهيف

 يف ةموقملا ةمصعلا مث «ةعبات ٌسوفنلا تناكف «سفنلا نود لاما يف وهو ءلئامتلا هطرش

 عرشلا نأ الإ سوفنلا يف كلذكف «ةعنملاب ةزعلا نأل ؛رادلاب زارحإلاب لاومألا

 دبعلا جارخإ هلثم يف عراشلا دضصق نأ ؛هريغ ءافتنا ىضتقي كلذو (هريغ رك ذي ١ هنأل : هنوك ىلإ وأ

 نم ةهريغ ناك ولف .لالخإ اللب ٍيكححلا للك نايبب الإ كلذ ققحتي الو ةثداحلاب قلعتملا مكحلا ةدهع نع

 ةبجوملا ةموقملا ةمصعلا مدع ىلع لوقعم ليلد :خلإ ةمصعلا نألو [7075/ه ةيانعلا] .هركذل مكحلا ةمتت

 نوكتف ةمثؤملا ةمصعلا ف لامك فصوب تسيل ةموقملا ةمصعلا نأ نايب ىلع لمتشمو «برحلا راد يف ةيدلل

 قلخ نمو ءااقنأ يأ فيلاكتلا ءابخأ كامحيتم قلخ يمدآلا نأ ؛ةيمدالاب ةمئث ملا ةمصعلا نأ :كللذ كايبو ,اش ةعبات

 قفحتي امنإ يأ نطرعتلا ةيرخب امي مايقلاو «فيلاكتلا ءابعأب مايقلا هيلع بجو يمدالاف هب مايقلا هيلع بجو ءيشل

 كلذ لطبأ ىلاعت هللا نأ الإ اقلطم ضرعتلا مارح نوكي نأ هيلع بجو يمدآلاف (ضرغتلا مارح ناك ادإ اك مايقلا هل

 تبنت يلا ةيمدآلل يأ اهل ةعبات لاومألاو ءلصألا ىلإ داع «مالسإلاب رفكلا لاز اذإف ءرفكلا ضراعب رفاكلا يف
 هتجاح يف عافتنالا نم يمدآلا نكمتل ةموصعم تراص امنإو «ةحابم لصألا يف تقلخ اهنأل ؛ةمثؤملا ةمصعلا

 (ةياش) .مصخلا ةمعز انيك عمالسإإلا فصوب ا :ةيمدالاب |[! ب </ه ةيانعلا] .يمدالل ةعبات تناكف

 تئافلا ريح يأ :كلذو .رحجدلل اعبت تارافكلا بوج وف :اه ةعبات سلا ءبع عمج هلاقثأ يأ :ءابغأ

 امو ؛«سوفنلا ناب ةلئامث الو ءطقف ىعم وأ :ئىعمو ةروص لئملاب لصخي امعإ هنأل ؛سوفنلا دود لاومألا ّق

 اذه نمو «ةمصعلا 5 لاومأألل ةعبات سوفنلا تناكف «لوصألا ف فرع ام ىلع ئعم الو ةروص ال هب ربحي

 اههدحأ سيلو ءرخآ ءيش يف لقتسم لصأ ةموقملا ةمصعلاو ؛«ءيش يف لقتسم لصأ ةمثؤملا ةمصعلا نأ ملع

 [7175/© ةيانعلا] .هيلع دئاز فصو الو ءرخآلا ف لامكب

 ةعنمب يأ هيف نحن اميف ةيدلاو صاصقلا بحي الف :ةعنملاب .ةعنملاب ةزعلاو ءةزع اهنأل :رادلاب زارحإلاب

 هيلإ لصت ام نإف فذحألا نع اعونمم ناك اذإ تبثي امنإ وهو ءلحملا رطخ نع ئبني موقتلا نآل ؛نيملسملا

 باوج اذه :خ| عرشل نا الا .زارحالاب ميك حسو ءاملاك اريطخ نوكي ال عزانم الب يديالا امج اذه :ذلا ع شلا نأ الإ .: ةعلا انقلعت هاا اان هوم كا عيا

 [؟ا/17/-5؟15/© ةيافكلا] .رافكلا مهو ءاضيأ ةعنم هل برحلا راد يف ملسأ يذلا ملسملا :لاق نم



 ففي نمأتسملا باب

 لهأ نم انراد يف نمأتسملاو دترملاو ءاملاطبإ بجوأ هنأ ال ؛ةرفكلا ةعنم َرابتعا طقسأ

 نرخ لقا وأ هل يلو ال أطخ املسم لتق نمو .اهيلإ لاقتنالا امهدصقل امكح مهراد

 است لتق هنأل ؛ةرافكلا هيلع مامالل هتلفاع ىلع ةيدلاف :ملسأف «نامأب انيلإ لخد

 هل لوكا" قح نأ ( "ءامالل" هاو  يعمو "يدلل" ولا رئاسب ربتعيف ' اقع ةم وصعم

 نأ ؛ةيدلا لئخأ ءاش لإو .هلتق معلا 2 اج اي ناك كإو .هل ثراو اي هنأ

 :زكاع لاق «ناطلسلا وأ ةماعلا وهو ,مولعم ليبلأو لمع لتقلاو (ةموصعم سفغنلا

 ؛حلصلا قيرطب *هانعم « "ةيدلا لئخأ ءاش نإو' :هلوقو ليك يلو ا نم يلو ناطلسلا'

 ,دوقلا نم ةلاسلملا هله ُق عفنأ ةيدلا نأ ادهو ع دّوقل وهو لمعلا بحجج وم نأب

 هليالوو ةماعلل قحلا نأل ؛وفعي نأ ل ل سيلو «لاملا ىلع » سلسأ ةيالو هل ناك اذهلف
 1 ا

 ..طوخ ريق نم مهّفح طاقسإ رظنلا نم سيلو ؛ةيرظن

 ءزارحإلا بحجوي ال ةعنملا دجوت مل اذإو ؛ةرفكلا ةعنم لاطبإ ىلع انطلس عرشلا نأ يأ :خ ! بجوأ هنأ امل

 (ةيائبلا) .ةيدلا بحت ال ةموقملا ةمصعلا دحوت مل اذإو ؛ةموقملا ةمصعلا دجوت ال زارحإلا دجوي مل اذإو
 نأ بحيف ءاتاق مالسإلا رادب زرحم نمأتسملاو دترملا نإ :لاقي امع باوح اذهو :خلإ نمأتسملاو دترملاو

 [؟/5/9 ةيانبلا] اي مهراد لهأ نم امهأب باحأف ءامهلتقب ةيدلا بحت ال ىح اموقتي ملو اموقتي

 [5 5/4 ةيائبلا] .برحلا راد ىلإ يأ :اهيلإ
 ؛ةيآلا ؛أطَخ ًانِم ْوُم َلَتق ْنَمَوظ :ىلاعت هلوقلف :ملسملا امأ ؛مامإلل ةلقاعلا ىلع :خسنلا ضعب فو :هتلقاع ىلع

 [؟/9//8.1 ةيانبلا] .نيملسملا رئاس مكح همكح راضف ءانراد لهأ نم راص ملسأ امل هنألف :نمأتسملا امأو
 .وفعلا يف رظن الو :ةيرظن [؟8/9 ةيانبلا] .انه ةيدلا ذحأ زاوج يأ :اذهو

 55 هللا لوسر نأ ةشئاع نع "هحيحص" يف نابح نبا جرخأ [41/7 ةيارلا بصن] .حاكنلا لئاوأ يف مدقت*
 ناطلسلاف اورحاشت نإف ؛لطاب وهف كلذ ريغ ىلع حاكن نم ناكامو ءلدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال" :لاق
 [١هكع] 5 "هل. ىلو ال نم ل ىلو



 نميلاب رَجَح ىصقأ ىلإ : فيس * هيأ ايل“ يرق ضرأ :لاق
 ودقلا

 كئايلخل ةيقلع للا بيلفلا نيب ام وهو «حارخ ضرأ داوسلاو ؛ماشلا دح ىلإ ةرهمت

 كلذو ءايمذ راص اذإ ةيلاملا فئاظولا نم هبوني ام ركذ ايمذ نمأتسملا هب ريضي ام ركذ امل :جارخلاو رشعلا

 ىبعم هيف نأل ؛رشعلا ركذ مدقو «نيباب يف امهدروأف «ةرثك امهعيرافت يفو :هسأرو هضرأ يف جارخلا وه

 هذخأي ام هب يمح" و «لاملا عامت وأ ؛ضرألا عام نم خخ ام جارخلاو غةرشعلا نم دحاو :ةغل رشعلاو («ةدابعلا

 دأ :لاقف عطبيضأ ةنذل ءال وأ ةيجارخلاو ةيرشعل ١| ىضارألا ددحو 34 سأرلاو ضرألا ةفيظو ن * قا ناطلسلا

 [؟37/8/ه© ريدقلا حتف] .خلإ اهلك برعلا

 ينعي ام وهو هربخ ىلإ رظنلاب هركذ :هلللي يكاكلا لاق .وهو :خسنلا ضعب يفو ءبرعلا ضرأ يأ :يهو

 حتفو ةلمهملا نيعلا مضب ماشلا دح ىلإ ةرهمج نميلاب رجح ىصقأ ىلإ بيذعلا نيب ام :هلوق يف ىلا ام ةملك
 يو فس وي يب ا ياما ُّق عفو هنآل ؛ رخصلا يعي :نيتحتفب رجحلاو (ميمتل عام وهو ةدحوملا ءابلاب و ةمجععملا لاذلا

 ةرهم نوكيف هب ماقملا كلذ يبو «ةيرهملا لبإلا اهيلإ بسنت «ةليبق مسأ :ليقو ؛ لجر مسا ل وكسلاو ملا

 ىلإ عضاوم ءارسأ حلاع لمرو ءانهدلاو نيربي نم اهضرع امأو 2-0 رعلا ضرأ لوط اذه 0 نميلاب هلوق ن : ىف الدب

 حرص هبو «جارخ نقرأ اهارق يأ «قرعلا داوس لأ يأ جارح ضرأ داوسلاو «ءاهارق يأ ءاشلا فراشم

 مضب ناولح ةبقع ىلإ بيذعلا نيب ام داو وسلا يأ وهو ةعورزو ةراجشأ ةرضنخل ؛هب داوسلا يمحو «يشاترمتلا

 بيذعلا نم هدحو .قارعلا ذاوس وهو (ةفوك داوس يوتكسالل ةاوبمملا نم . نيئاب يض دي سجس

 ٠ ردقل فنصملا لاقو .سرافو قاوهألا] لاق ةرصبلا داوس س امأو الولع نادايع ىلإ ثلعلا نمو اظرع ناولح ةبقع

 ل وأ وهو ,ةيولعلا ىلع ةفوقوم ةيرق ةشلثملا ءاثلاب و ماللا نوكسو نيععلا حتفب ثلعلا ن : مم :لاقيو عةيبلعتلا نمو

 م ليقامو :ىر ,ارتألا لاق . رحبلا طش ىلع ريغص ن صح ةدحوملا ءابلا ديدشتب نادابعو :ةلحجد يقرش قارعلا

 [17/45/9-130 ةيانبلا] .ريثكب بيذعلا دعب ةيدابلا لزانم نم ةيبلعثلا نأل ؛طلغف :نادابع ىلإ ةيبلعتلا
 ءاضوط اذهو :نميلاب رجح ىصقأ ك0 ريدقلا حتف| .نميلا ءازجأ نم عزج رخآ ىلإ 5 :بيدعلا نب ام

 راشم لإ عصضا وم ءامسأ حلاع لمهرو ءانهدلاو نيري سو
 |[ ١ ؟م/ه ةيانعلا | .اهضرع اهارق يأ ماشلا بف



 ”/ جارخلاو رششعلا باب

 5 نيدشارلا ءافلخلاو دعاء يبا نأ ؛ناداَّنَع ىلإ -ثلعلا نم :لاقيو -ةيبلعثلا نمو

 نع صوب. .تحيووزببأ 0 ياا وا دول

 0 55 رمعو .فيسلا وأ مالسإلا يس برعلا 18 يش ةاوس

 0 ا اا داوسلا حتف د

 ًاضرأ حتف اذإ مامإلا نأ ؛اهيف مهفرصتو ءاحل مهعيب زوجي ءاهلهأل ةكولمم داوسلا ضرأو
 در ربا يارقت ببسرب طم اوقع ءاهلع اهلل رو أ ل اري اي

 3 2 ع 3 3 3 5 55 .

 (ةونع تحتف وأ ءاهلها ملسا ضرا لكو :لاق .لبق نم هانمدق لقو ءاهلهأل ةك ولمت

 ملسملا ىلع فيظوتلا ءادتبا ىلإ ةجاحلا نأل ؛رشع ضرأ يهف :نيمناغلا نيب تمسقو

 ندا ىف تورتو «قسلسلا ىرق نم اهيع ناكو قرايزلل ةفوصش ةرمبلا تدق ويشن ةيرك «ةلاَدايَغ
 ةفوكلا نم بيرق قارعلا جاحل لوم بيذعلاو «'فلتخللاو فلت ملا" يف ىمزاخلا لاق اذك :ةئباث ريغ كثيداحأ

 هركذ يذلا نأ لدف ؛جارخلاو رشعلا نعي «نيقحلا دحأ نم ولخت ال ضرألاو :برعلا يضارأ .داوسلا دح وهو

 لد لقي م املف ءشفيعض قيرطب ولو عهلقنب ةداعلا تضقل :الكلع هلعف ولو :ةيرشتع برعلا ضرأ نأ كلي فتضملا

 (ةيانبلا) برعلا ىلع هعضو مدع يأ :اذهو |[! م ربدخا حتف| ٠ 2 عقي م هنأ ىلع ةداعلا عاضق

 هي سو وسلا هاا عيا .ثيداحألا ضعب أ ةسيطوا 0 وأ

 نع بشوح نب ماوعلا أبنأ ريشب نب ميشه انثدح "لاومألا باتك" يف مالس نب مساقلا ديبعوبأ ىور*
 ؛ىبأف :لاق ؛ةونع هانحتف انإف ؛اننيب همسقا :رمعل اولاق ءداوسلا نوملسملا حتتفا امل :لاق ىميتلا ميهاربإ

 ةيزحلا مهسؤر ىلع برضو جهضرأ قا ةاوسل || لهأ رقأف : لاق :نيملسملا نم: وك دعب عاج نمل اه :لاقو

 [6#/474 ةيبرلا يصن] [ه9/1] .جازفتل مهيضارا ىاعو



 جارخلاو رّشعلا باب "ماب

 .جراخلا سفنب قلعتي ثيح فخأ وه اذك و ,ةدابعلا ىنعم نم هيف امل ؛هب قيلا ريثنعلاو

 نأل ؛مهحلاص اذإ اذكو ءجارخ ضرأ يهف :اهيلع اهلهأ رقأف «ةونع تحتف ضرأ لكو 5 2000 18 كا " دع ع

 نإف ءاذه نم ةصوصخم ةكمو «هب قيلأ جارفلاو ءرفاكلا ىلع فيظوتلا ءادتبا ىلإ ةجاحلا

 ا فو *.جارخلا فظوي ملو ءاهلهأل اهكرتو .ةونع اهحتف 1# هللا لوسر

 اهيلإ لصي مع امو :جارخ ضرأ ىهف ءرامنألا ءام اهيلإ ل |صوف :ةونغ تحف ضرأ 5

 (ةيمانلا ضرألا قلعتي رشعلا نأل ؛رشع ضرأ يهف «نيع اهنم جرختّْساو رافنألا ءام

 .جارخلا ءامب. وأ ءرشععلا ءام. يقسلا ربتعيف ءاهئامم اهؤامنو

 .جارخلا قف انك نكمتلاب ال :قلعتي ثيح «ةيانبلال.تاقدصلا فرصم فرصي اذهلو :ةدابعلا ىنعم

 [؟175/ه ريدقلا حتف] .عرزي مل نإو ؛ةعارزلا نم 0 قلعتلل ةبوقعلا عم هيف نأل :قيلأ جارخلاو
 "ريغصلا عماجلا"و يرودقلا يف ام نيب ةفلاخم تعقو اذإ هن :أ فنصملا ةداع نم ملع دق :ريغصلا عماجلا يفو

 .ةرهاظ ةقلاحملا انهو ؛هرخآ ىلإ "ريغصلا عماجلا" فو ؛ءيرودقلا ظفل دعب لوقي :"عماجلا" يف ةدايز وأ

 عماجلا" ظفل ركذو ءاهيلع اهلهأ رقأ وأ :نيفاغلا نيب تمسق ءاوس عي :جارخ ضرأ ١80/0[ ريدقلا حتف]

 [؟/5/١6 ةيانعلا] .ةدئافلا هذه "ريغصلا

 ماع هجرتخأ ام :اهنم [54175/* ةيارلا بصن] .ةونع تحتف ةكم نأ ىلع ءاملعلا امي لدتسا ثيداحأ هيف
 فيعبف ؛ةكم لحد يح (88 هللا لوسر ليقأ : لاقف ؛ةكم حتف ركذ هنأ ةريره يبأ نيج جانب نب هللادبع قع

 نطب اوذحأو ءرسجلا ىلع ةديبع ابأ ثعبو «ىرحخألا ةبنحب ١: ىلع ادلاخ ثعبو :نيتبنحملا يدحإ ىلع ريبزلا

 فتها :لاق هللا لوسر اي كيبل :تلق «ةريره ابأ اي :لاقو ىلإ رظنف :لاق «ةبينك ف 7 لوتسرو نيعداولا

 ءاهشايوأ شيرق تشبوو 2 هللا لوسرب اوفاطأف ءاوءاجف ءمهي فتهف ؛يراصنأ الإ نييتأي الف ءراصنألاب ف

 :لاقو - ىرخعألا ىلع امهادحإ برضف - هديب لاق مث :ةهعابتأو ؛شيرق شابوأ ىلإ نورت الأ :يمل لاقف

 الإ مهنم ءاش نم لتقي نأ انتم دحأ ءاش امف انقلطناف :ةريرهوبأ لاق ءافصلاب قوفاوت يح ادصخ مهودصحأ
 ءاحف ءافصلاب ارقاظأف راسنآلا .كواحو :اقسلا 98 هللا لوسر عضو ءاهك اننلإ مهنم دحأ هجوت ام هلتق

 لخد نم : هللا لوسر لاقف ؛مويلا دعب شيرق ال ءشيرق ءارضح تديبأ هللا لوسر اي :لاقف «نايفس وبأ
 [ةكم حتف باب ١7٠١: :مقر] .ثيدحلا ,نمآ وهف هباب قلغأ نمو ءنمآ وهف نايفس يبأ راد



 ” | ظ جارخلاو رّشعلا باب

 نم تناك نإف ءاهزيحب ة ةربتعم هكللب فس وي يبأ دنع ىهف اناوع انضر ايحأ نمو :لاق
 يرودقلا

 :رشعلا ضرأ زيح نم تناك نإو «ةيحارخ ىهف «هبرقب :هانعمو «جارخلا ضرأ زيح

 ىطعي ءيشلا زيح نأل ؛ّيذ ةباحصلا عامجاي ةيرششع هدنع ةرصبلاو .ةّيرشع يهف

 اذكو «هب ٌعافتنالا اهبحاصل زوجي ىتح «رادلا مكح هل ىطعي رادلا ءانفك همكح هل

 اهنأل ؛ةيجارخس نوكت نأ :ةرصبلا يف سايقلا ناكو ,رماعلا نم برق ام ذحأ روحي ال

 .مهعامجاإل سايقلا كر ءرشعلا اهيلع اوفو هلع ةباحصلا نأ الإ «جارخلا ضرأ زيح- نم

 :تارفلاو ةلجد ءام وأ ءاهجرختسا نيعب وأ ءاهرفح اهايحأ نإ :هللد دمحم لاقو

 هركذ امك :ةباحصلا عامججإب .فسوي يبأ دنع يأ :ةدنع (ةيانبلا).يرودقلا لوق ئععم يأ :ةانعمو

 [؟8//3 ةيانبلا] .هبهذم ىلع كلي فسوي يبأ ليلد اذه :نأل [١18/ه ريدقلا حتف] .ربلادبع نب رمع وبأ

 كلم هلال اهل اكلم ءادقلا نكي مل نإو «هراد ءانفب عافتنالا رادلا بحاصل زوجي يأ :خإ زوجي ىتح

 ءارثب هيف اورفحف «رفحلا قح هيف يل سيل يئانف اذه :ءارجألل رجأتسملا لاق ول هنأ :"طوسبملا" ف ركذ دقو
 ةلرامم هل ءانفاهترك نأل ؟قامض آل :ناتصسألا قو ءاسايق ءارحألا ىلع قامضلاف:«ناسنإ هيفا تامف
 :قاكتذلا بانيو .ياوقلا ظيرو «بظللو نيطلا ءاقلا نت هيف فرسلا ق هدي قةلطالا اع ور ع هوك
 قح رماعلا لهأل نأل ؛رماعلا نم برق ام ءايحإ زوجي ال اذكو :خسنلا ضعب فو :رماعلا نم برق ام

 يف نظي ال [فسوي يبأ دنع يأ] :خلإ سايقلا ناكو ١3/4/4[ ةيانبلا| .رماعلا نم برق اميف عافتنالا
 هركذ يناثلاو ءيرودقلا ةياور لوألا نأل ؛راركت ةيجارخ نوكت نأ ةرصبلا يف سايقلا ناكو :هلوق ةداعإ
 :ميحلا نوكسو لادلا رسككب قارعلاب فورعم رهف يه :ةلجذ ءام 18١/5[ ةيانعلا] .كلذل احرش
 ىلطم يأ لحدم ريعب :مهوق نم ةقتشم نوكي نأ زوجي :ينادمهملا حتفلا وبأ لاق ؛ماللاو فلألا اهلخدي الو

 عمب ةقتشم نوكي نأ زوجيو «دانعلاو رفكلاب ىلطم هنأل ؛لاجدلا يمس كلذبو ءاريثك ايلط نارطقلاب
 ماشلا نيب فورعملا رهنلا وهو :فقولاو لصولا لاح يف طخلا يف ةدودمملا ءافلا مضب تارفلاو .ةرثكلا

 علطم :"نكامألا ءامسأ يف فلتخملاو فلتوملا" يف يمزاحلا لاق .قارعلاو ماشلا نيب :ليق امترو «ةريرحلاو

 .ةرصبلا رامعأ يف هعطقنمو ؛مورلا دالب نم تارفلا



 جارخلاو رّشعلا باب "ا

 اهايحأ كإو .ءامسلا عام افايحسأ لإ اذكو (ةيرشع يهف :نجأ اهكلمع ادي ىلا ماظعلا راغألاو
 "ةيرضع يف

 نم انركذ امل ؛ةيجارح ىهف «درجدزي رفو .كِلملا رش لثم مجاعألا اهرفتحا لا رامألا ءامت

 ءاهرك ملسملا ىلع ءادتبا جارخلا ٌفيظوت نكمي ال هنألو امل ٌببسلا وه ذإ ؛ءاملا رابتعا

 هعضو يذلا جارخلاو :لاق .ةيمازتلا ةلالد جارخلا ءامب يقسلا نأل ؛ءاملا كلذ يف ربتعيف

 -مهردو عاصلا وهو -يمثاه زيفق ءالل هغلي بيرج لك نم «داوسلا لهأ "ينم

 [؟/١81/© ةيانعلا] دادغب نم ةفوكلا قيرط ىلع :كلملا ره لثم .ءامسلا نم لزانلا رطملا يأ :ءامسلا ءامب

 وه درجدزيو :رهشأ ةعبسو «ةنس نيعبرأو اعبس هكلم عيمج ناك و «دابق نب ناوريشون قرب :كلملا نم دارملاو

 [535/5 ةيانبلا| .هذ نامثع ةفالخ يف نيثالثو ىدحإ ةنس يف كلذ ناكو ؛ورمت لتقف ءمجعلا كولم رخآ

 [؟/١/ه ةيانعلا| .اهئامم اهؤامنو «ةيمانلا ضرألاب قلعتي رشعلا نأل :هلوق ىلإ ةراشإ :ءاملا رابتعا نم

 نم دبالو :ءاي هو اقوم اهرآ ايحأ نم :هلوق يعأ ةلأسملا عوضومع دارملا نأ :خإ نكمي ال هنألو

 ءاوسو ءال وأ نوح وأ ءامسلا ءام. دمحم دتع :تيقس' عاوس ةيححارتع تناك يمد اَهايحأ ول هنأل ؛كلذ

 فيظوتب أدتبي ال ملسملا نوك نأ ًاضيأ هنم رهظو .رشعلا وأ :جارخلا ضرأ زيح نم فسوي يبأ دنع تناك
 ءامه يقسلا وهو كلذ ىعدتسي عنص هل نكي من اذإ اميف وه :"تادايزلا" يف دمحم هركذ امك :جارخلا

 ديزي ىرسك كلملا عارذب اعارذ نوثس اهوط ضرأ وه :بيرج لك نم ١١/5[ ريدقلا حتف] .جارخلا

 ركذو «'برغملا ف اذك «تاضبق عبس كلملا عارذو تاضبق تس يهو «ةضبقب ةماعلا عارذ ىلع

 .اعارذ نوتس هضرعو ًاعارذ نوتس بيرجلا لوط نأ يشاترمتلا

 رثكأ ف يحاجحلاو ,يمشاهلا ديق نع قلطم جارخملا يف بجاولا زيفقلا نأ ملعا :هكنم يرارتألا لاق :عاصلا وهو

 كلاي يتباولولا لاقو . ريغصلا عماجلا حورشو «يواحطلا حرش يف لماشلاو ديهشلا مكاحلل يفاكلاك ءهقفلا خسن

 :"ىواتفلا ةصالخ" يف كلذكو دك هللا لوسر عاص وهو «لاطرأ ةينامث وهو يجاجحلا وه زيفقلا :"هاواتف" يف
 نوثالثو نانثا وهو «يمشاهلاب هلي "ةيادهل" بحاص ديقي فيكف كي هللا لوسر عاص وه يجاجحلا ناك اذإف

 ؛لاطرأ ةيناغ دي يببلا دهع يف يذلا عاصلا لثم وهو (ىمشاحملا عبر وهو ؛جاجحلا زيفق زيفقلا :دمحم لاقو .ةلطر

 مامإلا لاقو «'يواحطلا حرش" يف اذك «ءاهيف عرزي ام زيفق :بحاولا زيفقلا نم ذارملاو ا لاقو

 5٠٠9| ةيانبلا| .ةعبس نزوب مهرد :مهردلا نم ذارملاو ريعش وأ ةطنح نم زيفق هنإ :كللي نيدلا ريهظ



 فشل جارخلاو رثشغلا باب

 ةرشع لصتملا ليخنلاو «لصتملا مركلا بيرج نمو ؛مهارد ةسمّح ةبطرلا بيرج نمو
 داوس حسمب ىح فينح نب نامثع ثعب هنإف هذ رمع نع لوقنملا وه اذهو «مهارد

 عضوو *.ءبيرج فلأ فلأ نيثالثو انس غلبف حسمف هيلع ًافرشم ةفيذح لعجو «قارعل
 اعامجنإ ناكف  ءريكتا ريغ نم نه ةباحصلا نم رضحم كلذ :ناكو ,انلق ام كلذ ىلع

 باطّرلاو «ةنؤم اهرثكأ عرازملاو «ةنؤم اهففخأ مركلاف «ةتوافتم نوما نألو ءمهنم

 ءاهاندأ عرزلا يفو ءاهالعأ مركلا ف بحاولا لعُجف ءاقوافتب توافتت ةفيظولاو ءامهنيب
 مشزردإو عاش مركلاو عرزلا

 :هريغو ناتسبلاو نارفعزلاك فانصألا نم كلذ ىوس امو : :لاق .اهاسرا ةبطرل يفو

 ؛ناحبذابلاو خيطبلاو ءاثقلا وه باطرلاو ,باطر عمجلاو درفملا 'برغملا يف لاق .ءارلا حتفب :ةبطرلا بط رلا

 بناوج يف ةقرفتم تناك ول اهنأ ديفي لاضتالا ديقف :لصتملا 0١/9[ ةيانبلا] .ىهتنا «هارحم يرخي امو

 ريغ اراجشأ سرغ ول اذكو «عورزلا يف هدو رمع ةفيظو ربتعملا لب ءاهيف ءيش الف ؛ةعورزم اهطسوو ءضرألا

 (ريدقلا حتف)."ةيريهظلا" يف هركذ .مرك يهف اهضرأ ةعارز نكمي ال ثيحب ةفتلم راجشألا تناك ولو ةرمثم

 ام ىلع كلذ عضوو :لاقي لب وهس دهنإ :انلق ام كلذ ىلع عضوو :هلوق ف حراش لاق :2! ىلع عضوو

 نايرحلا عضو يأ فلأ فلأ نوثالثو تسلا ةراشإلا مسا عجرم نأ ىفخي الو «جارخلا عضو يأ ءانلق

 |[ /ه ريدقلا حتف | .اذه لئاق ىلإ بسدي وهس الو ءاهانرك ذ لا ريداقملا

 لاقو «لقثلا ةنوؤملا :برغملا قو (ةزمهلا مضو ميما حتفب ةز وم عمج ةزمهلا حتفو ميملا ماع :كؤملا نألو

 :لاقيو ةدشلاو بعتلا وهو 0 نيأآلا رم ةلعفم يه :ءارفلا لاقو (ةلوعف يىهو (زمش الو عزم ةنوؤملا :يره وجا

 ىلا ءايشألا يأ :اهفخأ مركلاف (ةيانبلا).ناسنإلا ىلع لقث هنأل ؛لدعلاو جورخلا وهو ,نوألا نم ةلعفم وه

 [؟ ٠١4/9 ةيانبلا| .ماع لك يف رذبلا ءاقلإو «ةعارزلا ىلإ اهجايتحال :ةنؤم اهرثكأ .جارخلا اهيلع عضو

 ةنؤم نودو موركلل ةنؤم قوف اهتنؤم تناكف ؛مركلا ماود مودت الو ءاماوعأ ىقبت اهنأل :امهنيب باطرلاو
 (ةيانبلا).نارفعزلا ضرأ يأ :نارفعزلاك .مهارد ةرشع وهو :اهالعأ مركلا [؟/87/5 ةيانعلا] .ع رازملا

 ثعب رمع نأ "لاومألا باتك" يف مالس نب مساقلا ديبعوبأ ىورو ءريسفت ضعب هيفو يف رمع ثيدح مدقت *

 [4 41/7 ةيارلا بصن] .بيرج فلأ فلأ نيثالثو ةتس هدجوف داوسلا حسمف «فينح نب نامشع



 جارخلاو رششعلا باب "6

 ءكلذ يف ةقاطلا ربّتعا دقو ذو رمع فيظوت هيف سيل هنأل ؛ةقاطلا بسحب اهيلع عضوي
 يظوتلا ف

 دازي ال جراخلا فصن بحاول غلي نأ ةقاطلا ةيامنو واق .هيف فيظوت ال اميف اهربتعنف

 :ناتسبلاو .قيفاقلا نبي لكلا سقت نأ انل ناك ام. ؟فاصنإلا نيع فيصنتلا نأل ؛هيلع

 نم اوفظو انرايد يفو رخحُأ راجشأو «ةقرفتم ليخن اهيفو ,طئاح اهطوحي ضرأ لك
 نم ةقاطلا ردقب نوكي نأ بحي ٌريدقتلا نأل ؛كلذك كرتو اهلك يضارألا يف مهاردلا

 ةلق دنع ناصقتلاو مامإلا مهصقن :اهيلع ّمضْو ام ْقِطْن م نإف :لاق .ناك ءيش يأ

 ؟قيطت ال ام ضرألا امتامح امكلعل :.#ذرمع لوق ىلإ ىرت الأ ؛عامجإلاب رئاج عيرلا

 ةبطرلا وأ ؛عرزلا ةلغ جارح ردق ذدخؤي عرزلا ةلغ ىوس غلبت مل نإف ءاهتلغ ىلإ هلك كلذ يف رظني :ةقاطلا بسحب

 ىرت الأ :يودربلا مالسإلا رخف لاق :هيلع دازي ال ١87/5[ ريدقلا حتف] .مركلا وأ ؛ةبطرلا جارخ ذخؤي

 ؛نيمهردو نيزيفق ردق الإ ةلغلا نم جرخي مم ضرأ يف :"ريبكلاريسلا"و ”جارخلاو رشعلا باتك" يف لاق هنأ

 انئره اذإف ؛مهلاومأ مشق وهف تس أ انعس و م انرفظ امل اند اذهو ؟؛مهردو زيفف اهججارخ نأ بيرج يهو

 /_ <-5 ٠.8/98 ةيانبلا] .هنيعب فاضنإلا وه فيصنتلا ناك «جارخلا فصن ىلع مهانعطاقو ؛مهيلع

 ياغرفلا : هل لاقي و (ةناعرف "ةيادهلا 'بتحاض رايد :انرايد فو (ةياتبلا). ناطيح اهيلاوح نوكي يأ :طئاح اهبط وحي

 (ةيانبلا). ةناغرف داالب نم تانيعرم و «نوحيسو نوحيج ءارو ءعءارل ١) ن اوكسو ءافلا حتفب ةناغرفو اضن ينانيغرملاو

 ١[ 5/8 ةيانبلا] .عيرلا ةلق نع ةرابع ةقاطإلا مدعو ضرألا يأ :قطت مل نإف .ناك سنج يأ نم يأ :ةقاطلا ردقب
 تناك .نإفغ لاق :تيبع " ةضالتخلا" 8 هدافأ اذك ؛ج راخلا فصن ىلإ صقن هفعض اهنم جراخلا غلبي , نأب

 فصن ريصي ىح صقني نأ زوجي ةرشع غلبي ال جراخلا ناك نأب ةسمخ جارخلا نوكي نأ قيطت ال يضارألا

 ءاهريغ وأ نآلا تفعضو اهزن صقن مث «ذرمع اهيلع فظو يلا نيضرألا نيب قرف ال اذه يفو .ىهتنا .جراخلا

 لثم رخخآ مامإ وأ :هنإلف رمع اهيف فظو يلا يضارألا يف رمع ةفيظو ىلع ةدايزلا زوحت ال هنأ ىلع اوعمجأو
 :ادلرجر فس وي 5 ةقفينح نى دنعف «فيظوتلا اهيف ئدتبي نأ مامإلا دارأ دلب ِِق امأ و . يفاكلا"يف هركذ ع«ةفيظو

 .كللذ هل كني يعفاشلا لوقو ء«فس وي يأ نع ةياورو اشد دمحأو كلام لوق وهو :كي دمحم لاقو ديزي ال

 فينح نباو ةفيذحل باطح :امكلعل (ةيانبلا).ةلغلا انه هب دارأو «ةدايزلاو ءامنلا عيرلاو :عيرلا



 8١ جارخلاو رشعلا باب

 .ناصقنلا زاوج ىلع لدي اذهو *,ءتقاطأل اهاندز ولو «قيطت ام اهانلمح لب ءال :الاقف

 :هكلمر فسوي يبأ دنعو «ناصقتنلاب ارابتعا ؛.كلر دمحم دنع زوجي :عيرلا ةدايز دنع ةدايزلا امأو

 جارخلا ضرأ ىلع بلغ نإو .ةقاطلا ةدايزب ريحأ نيح ذر م هذ رمع نأل ؛زوجي ال

 نم نكمتلا تاف هنأل ؛هيلع جارخ الف :ةفآ َعرزلا ملطصا وأ ءاهنع ُءاملا عطقنا وأ «غاملا
 ءامنلا تاف ةفآ عرزلا ملطصا اذإ اميفو «جارخلا يف ربتعملا يريدقتلا ءامنلا وهو «ةعارزلا

 ,ةاكزلا لام يف امك ءطرش لولا عيمج يف ًايمان هنوكو «لوحلا ضعب يف يريدقتلا

 .هعاطقنا وأ «ءاملا ةبلغ ببسب اعيش ضرألا جرخي ملف :بلغ نإو (ةيانبلا)».تقاطأل اهاندز ول :اموق يأ :اذهو

 (ةيانعلا).ديدش درب وأ ديدش رح :ةفآ (ةيانبلا).علقلا وهو لاصفتسالا مالطصالا :ةلضاتسا يأ :ملطصا وأ

 مالطصالاب طقسي جارخلا نأب :باتكلا يف ركذ ام :.للص انخياشم لاق :يكاكلا لاق :هيلع جارخ الف

 ؛جارخلا طقسي الف يقب اذإ امأ ءايناث ضرألا عرزت نأ نكمي ام رادقم ةنسلا نم قبي مل اذإ ام ىلع لومحم

 تناك ام ردقب بحي هنإف ءرحألا فالخب اذهو :نكمتلا تاف [03/4 ةيانبلا] ."يواحطلا حرش" يف هركذ
 بجي هتمذ يف ًانيد رحألا ريصي ةعفنملا نم قوتسا ام ردقبف ؛ةعفنلا ضوع رحألا نأل ؛عرزلاب ةلوغشم ضرألا
 [؟/5/8 ةيافكلا] .ةفآ عرزلا ملطصا ام دعب هباجيإ نكمي الف ءضرألا عير ردقب ةبجاو ةلصف جارخلا امأف

 بجي ال عرزي ملو «ةعارزلا ىلع نكمت ولف «يقيقحلا ءامنلا هيف ربتعملا نإف ءرشعلا نع زارتحا :يريدقتلا ءامنلا

 اهاون مث ءرهشأ ةتس اهيلع ىضمف «ةراجتلل ةيراج ىرتشا نم نإف :ةاكزلا لام يف امك .جارخلا بجيو ءرشعلا
 (ةيانعلا) .لوحلا عيمج يف ةيمان قبت مل اهنأل ؛ةاكزلا تطقس ةمدخلل

 ,نوميم نب ورمع نع نامثعل ةعيبلا باب يف ةباحصلا لئاضف باتك يف "هحيحص" يف يراخبلا هجرخأ *
 :لاق فينح نب نامثع و ةفيذح ىلع فقو ةنيدملاب «مايأب باصي نأ لبق باطخلا نب رمع تيأر :لاق
 ريبك اهيف ام ةقيطم هل ىه ارمأ اهانلمخ الاق ءقيظت الام ضرألا امتلمح انوكت نأ نافاختأ ؟امتلعف فيك

 لهأ لمارأ نعدأل هللا ئملس نعل :رمع لاقف ءال :الاق ؛قيطت الام اهامتلمح انوكت نأ ارظنأ :لاق ءلضف

 ثيدح وهو هلوطب ثيدحلا -بيصأ يح ةعبار الإ هيلع تتأ امف :لاق يدعب دحأ ىلإ نجتحي ال قارعلا
 | ةعيبلا ةصق باب ءالا/ ٠.٠١ :مقر] .نامثع ةعيبو باطخلا نب رمع لثقم



 جارخخاو رشعلا باب "ا

 ؛جارخلا هيلعف :اهبحاص اهلطع نإو :لاق .جراخلا جورخن دنع ةقيقحلا باهل رادي وأ

 :رذع ريغ نم نيرمألا ٌنسخأ ىلإ لقنا نم :اولاق .هرف يتلا وهو باث ناك نكست نأ
 اخت تانك هب ىفي الو بقع ١ اذقنو ,ةدايزلا عّيض يذلا وه هنأل ؛ىلعألا جارخلا هيلعف

 نآل ؛هلاح ىلع ج اكن هس ليعأ :جارخل لهأ نم ملسأ وقل سانلا لاومأ ذأ ىلع ةملظلا

 يرتسي نأ روحو .ملسملا ىلع ه ًذاقبإ نكمأف ىاقبلا ةلاح 8 1 ربتعيف (ةنؤملا نعم كيف

 «جارخلا دخأو عا ريشلا زاوج ىلع لدف ”*ءاهجارح ل ود وب اوناك و ءجارخلا يضارا اورتشا

 ؛هب مكحلا قلعت يقيقحلا دحو املف «يىقيقحلا ماقم امئاق ناك , يريدقتلا ءامنلا نأ نعي :خإ مكحلا رادي وأ

 * دلل بااجلا لاق :هتوف يذلا وهو 7 ةيانعلا| .ج ا خلا هع م كلله دقو ؛ لصألا هن وكل

 نع كلاملا زجع اذإ انمأ ءاهعرزي ملف ةعارزلا نم نكمتم كلاملاو «ةعاررلل ةحلاصض ضرألا تناك اذإ اذه

 كبيسكعيو كلاملا بيصل نم جارخلا ذخأيو ؛ةعرازم هريغ كل اهعفدي نأ ماماللف هبابسأو هنوف مدعَل ؛ةعارزلا

 نكمتي مل .نإف ؛لاملا تيب ةعفنمل اهغرز ءاش نإو ةرحألا نم جارخلا ذحخأو ءاهرجآ ءاش نإو ؛كلاملل ىقابلا

 باع . / انيع فاللع و اذهو بأ "وعل 5 نم لحتأو 0 كلذ لمقت ؛ نم دج هي 37 كلل نم

 هيلا 5 ةقطايرلا عيض ديا يوتا وهو 0 4 يقبل بريل خدزو هد

 م لهسأ ءاقبلا نأل :هؤاقبإ نكمأف .رفكلا ةلاح هيف ناك امك :هلاح ىلع [* 1/9 ةيائبلا] .ةنم

 جارحخ فكل ؛ ريشتعلا باجمإ ىلإ انجتحا كلذ ايظقسأ نأ نأ 4 أ انعأو ررقت ام ءاقبإ نأ ؛ءادتبالا

 [513/9 ةيانبلا] .ىرحأ ةنؤم باجيإ ىلإ جاتحن ال همالسإ دعب هنع كلذ انطقسأ ول انأل ؛سأرلا

 (ةيانبلا).ةنؤملا مازتلا لهأ نه ملسملاو عةنؤملا ئعم هيف نأ :هل وق وه 'انلق امل

 ترألا نب بابو دوعسم نبال ناك هنأ ةفينحوبأ هلاق ام لوقلا :فسويوبأ لاق :"ةفرعملا باتك"ق نيقهتبلا لاق *

 رَمَعل لاق هنا يملسلا دقرف نب ةبتع نع رماع نع ديعس نب دلاعم انيدح جارخملا ضرأ حيرشلو «ىلع نب ةيسحاجو

 |[ 80/7ةيارلا بضنإ .اهبحلنص لاقم اهيفدخلأ ةرسغ لاقق فاؤسلا نطرأ نم اضرأ تيرعشا نإ «يباطاللا هب



 مرا جارخلاو رشعلا باب

 كلر يعفاشلا لاقو .جارخلا ضرأ نم جراخلا يف رشع الو ,ةهارك ريغ نم ملسملل هئادآو

 :انلو .نايفانتي الف نيفلتخم نيببسب نيلحم يف ابجو نافلتخم ناقح امهنأل ؛امهنيب عمجي

 لدعلا ةمئأ نم ادحأ نألو * 0 ملسم ضرأ يف جارخو رشع عمتجي ال" :قكلع هلوق

 تحتف ضرأ يف بجي جارخلا نألو ,ةجح مهعامجاي ىفكو ءامهنيب عمجي مل روحلاو

 ضرأ 3 ناصع + ناقصولاو ءاعوط اهلهأ ملسأ نشر ف رشعلاو ءارهقو ةونع
 مهقلا و عوطلا امو مهسقنا اضرب

 يفو افرق رشعلا يف ربتعي هنأ الإ ءةيمانلا ضرألا وهو ىلحاو نيقحلا ببسو ءةهلدحاو

 .امثدحأ عم ةاكزلا فالخلا اذه ىلعو ءضرألا ىلإ نافاضي اذهلو اريذقت جارخلا

 .طقف جارخلا هيف لب :رشع الو 7٠0/9[ ةيانبلا| .هنوهركي مهفإف :ةفشقتملا لوق نع هب زرتحا :ةهارك ريغ
 ,ةدابعلا يعم اهيف ةنؤم رشعلا نإف ,تاذلا ثيح نم نعي :نافلتخم (ةيانبلا).جارخلاو رشعلا نيب يأ :امهنيب عمجي

 (ةيانبلا). جرانخخلا ف رشعلاو عةمذلا قف م جارخلا نإف د ف ابجو (ةيانبلا). ةبوقعلا نئ :بعم اهيف ةنؤم جارخلاو

 ةيمانلا ضرألا جارخلا اسس 8 ؛جراخلا ةقيقحب ةَش كبه ةفانلا شرا ربقنعل ءيولا اببس كإف : نيفلتخم نيببسب

 نب رمع نع ذحخألا يف عمجلا رذنملا نبا لقت ع عنم دقف :خلإ مهعامجإب ىفكو 57٠١/9*[ ةيانبلا| .نكمتلاب

 .نيفلتخم نيببسب مصخلا لوق نع باوحج :خلإ نيقحلا ببسو [7717/5 ريدقلا حتف] .زيزعلا

 جارخو ضرألا رشع :لاقيف .شرأل ىلإ (ةيانبلا).ةيمانلا ضرألا وه ببسلا نأ لخألو يأ ا
 [717/9 ةيائبلا] .يعفاشلا نيبو اننيب روكذملا يأ :فالخلا اذه (ةيانبلا).ضرألا
 ةراجتلا ةاكز نود جارخلا وأ رشعلا اهيفف «ةراجتلل جارح وأ رشع ضرأ ىرتشا ول ىح امهدحأ عم ةاكزلا

 «ضرألا هذهل ةفيظو راص جارخلاو رشعلا مث «ةاكزلاك ضرألاب قلعتم «ىلاعت هللا قح بجاولا نأل ؛اندنع
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 [؟84١- اا ةيافكلا| . ةراجتلا هكر هاتول قبسأ هنأ عم طقسي الف

 نبا هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ ن :مع دامح نع ةفينخحوبأ انث ةسينع نب ىحي بح نع "لماكلا' يف يدع نبا هاور *

 ركنم ةيسينع نب ىحي :يداغ نبا لاق .ىهتنا ءرشعو جارخ ملسم ىلع عمتجم ال لك هللا لوسر لاق :لاق ءدؤعسم

 يدع نبا نكلو ؛يدع نبا هاور ام لثم هل ةفينح يبأ دنسم يف عقو [4 47/7 ةيارلا بصن| ]17١١7[ .ثيدحلا
 ئهبتك يف اذه اوور ائباحصأ نأل ؛ةسبنع نب ىحي يف ركذ ام انرضي الو «ةسبنع نب ىحي ببسب هيف اوملكت نورخآو

 [785/5 ةيانبلا| .هكللي ةفينح يبأ نع ىيسع نب ىيي نع هاور نيهاش نبا نأ ىلع تاقث مهو



 جارخلاو رشعلا باب ؟ م4

 ااا
 تسلا حكمك

 96( "- 1 كلا ععب : ١ :ن دعا 1

 ار ركب هفظوي مل هنقو رمع نأل ؛ةنس ل جراخلا رك جارخلا رركش الو

 .جراخ لك يف هبوجوب الإ ارشع ققحتي ال هنأل ؛رشعلا فالخب

 ,ةنسلا يف هرركت مدع رابتعاب ةفخ هلو ؛نكمتلاب هقلعت ثيح نم ةدش هل جارخلاف :خإ رشعلا فالخب

 اذإف ؛جراخلا ىيعب هقلعتب ةقحخو «ج راخلا ا ع ةرركت وشو ؛ةدش هل رشعلاو «ارارم اهيف عرز ولو

 (ةيانبلا) .جراخلا راركتب رركتيف :هبوجوب الإ [؟84/ه ريدقلا حتف] .ءيش ذخؤوي ال اهلطع

 ا أ" مع عا . 5 2 ؛ : : 3 300000 ص 3#

 هفنصم يف ةبيش يبأ نبا ىور [4 4 5/8 ةيارلا بصن] .داوسلا ىلع جارخلا عضو ثيدح يف هيلع لدي ام مدقت

 بتكف هتملعأف «لجر هيلإ - رخف ؛ريذأو لبقأ 2 ريكا ثنكف ةراملا ىلع رمع ئلمعغتسا :لاق ريدح نب دايز نع

 [ةرم الإ ةنسلا يف روشعلا ىري ال ناك نم باب ؛١ 15/5] .ةنسلا يف نعي ةدحاو ةرم الإ رشعت ال نأ يل



 ةيزجلا باب

 هيلع عقي ام بسحب ردقنتف ؛حلصلاو يضارتلاب عضوت ةيزج :نيبرض ىلع يهو

 نألو *ئةَّلُخ يئامو فلأ ىلع ناَرجت لهأ 3ع هللا لوسر حلاص امك قافتالا

 ئدتبي ةيزجو .قافتالا هيلع عقو ام ريغ ىلإ يدعتلا زوجي الف «ءيضارتلا وه بجوملا

 غلا ىلع عضيف ءمهكالمأ ىلع مهرقأو ءرافكلا ىلع مامإلا بلع ادإ اهعضو ءامإلا

 ,مهارد ةعبرأ رهش لك يف مهنم ذحأي ءامهرد نيعبرأو ةينامث ةنس لك يف ىنغلا رهاظ

 مدق هنأ الإ ةيزجلا وهو ءسؤرلا جارخ بابلا اذه يف ركذ ءيضارألا جارحخن ركذ نم غرف امل :ةيزجلا باب

 ذخوي امل مسا ةيزحلاو ؛مدقم تابرقلا نايبو ؛ةبرقلا نعم رشعلا يفو ؛هببس يف هكراشي رشعلا نأل ؛لوألا
 يفكتو يضقت يأ يمذلا نع ئرزجت اهنأل ؛اهب تيمس امنإو ءىحللاو ةيحللاك ىزجلا عمجلاو ؛ةمذلا لهأ نم

 دالب ميجلا نوكسو نونلا حتفب :نارجن لهأ [8١//ه ةيانعلا] .لتقلا هنع طقس اهلبق اذإ هنإف ءلتقلا نع

 [157-7375 5/9 ةيانبلا] .ءادرو رازإ ماللا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا مضب ةلحلاو ,ئراصن اهلهأو ؛نميلا نم

 بوجول بجوملا ال ءيضارتلا وه لاملا نم قافتالا هيلع عقو ام ريرقتل بحجوملا يأ :خإ بجوملا نألو

 بحاص وه :ىنغلا رهاظ [189/9 ةيانعلا] .اوبلغ نأ دعب رفكلا ىلع ءاقبلا مهرايتخا لصألا يف هبجوم نإف «ةيزجلا
 يذلا لمتعملاو ؛لمعلا نع هلام ٍيغتسي ال لام هل يذلا طسوتملاو ؛لمعلا ىلإ جاتحي ال يذلا ريثكلا لاملا

 [185/© ةيافكلا] .هل لام الو ؛هتجاح نم رثكأ بسكي

 2 ىو ١ 4 1 ١ ف 5
 م هللا لوسر حاص :لاق «سابع نبا نع يدسلا نمحرلادبع نب ليعامسإ نع جارخلا باثك" يف دوادوبأ هجرحخأ

 اه دوئماض نوملسملاو ءامك لوزغي حالسلا فاانضأ نم فنص 9و ينس نيبالثو ءاريعب نييالث و ءأس رف نييالثو

 نع اونتفي الو «سق مه جرخُي الو ؛ةعيب مه مده ال نأ ىلع ةردغ وأ ديك نميلاب ناك نإ مهيلع اهوّدري نيح

 [4 48/7 ةيارلا بصن] [ةيزجلا ذخأ يف باب 4١ 2٠ :مقر] .ابرلا اولكأي وأ اثدح اوثدحي ملام مهنيد



 ةيزجا باب "1

 لمتعملا ريقفلا ىلع ! كب ان هر لاي امهرد نيرشغو ةعبرأ لالا .طسصو ىلعو

 لك ىلع عضي :هكلم ىعفاشلا لاق و: .انالمع ادنهوب رايهارح رهف لك“ يف ءامعرو ردع قبلا
 ا

 : نهيق ذاعمل ةَكلع هلوقل ؟عاومس كلذ يف ريقفلاو غلا «رانيدلا لدعي ام وأ ارانيد ملاح

 اع ايزل .! نألو لصف ريغ نم * "َرفاَعَم 0 لاس لك نم ذل
 ميما 0 لثملا خ هتفلاب علب أ

 ينو قل ملي نبل اذهو ءذاوسناو
 ءاوس نان وكيف

 مزلي ال ىح لاتقلا لهأ نم ناك نم ىلع بحت افإف «ةبوقع ةيزلا نأل ؛لمتعملا طرش امنإو :لمتعملا ريقفلا

 نأل ةدلب لك ةداع ىلإ رظني :لوقي هد رفع بآ ةيقفلا اكو ةراسيلا يق اطرقم:قاك نإ :ةيرح مهتم نمزلا

 ةادعبي ناك .نإ ::نيرثكملا نم ذعيرشلبب انلأ نيمسك بحاص نأ سرق الأ .ئقلا ب ةفلعع نادلبلا ةداع

 [/9 9 ةيانبلا] .نيرفكملا نم دعي فآلا ةرشع بحاص نادلبلا نضعب قو. :نيرتكملا نم دعي:ال ةرصبلاب وأ

 .نميلا ىلإ هثعب نيح يأ :اكتلع هلوقل .ناصقتنلا ال ةدايزلا زوختو :ارانيد

 .ةملاخا ركذ اهيف ةريثك قرط هيفو «ءيش ءاسنلا ىلع سيل هنإف ءطلغ اذه :لوقي رمعم ناكو :ةملاحو

 مهفادلوو يك شل :عابست ا لوأ قا ناك ذإ خوسنم ىرن اميف -ولعأ لنا اذهو :ديبعوبأ .لاقو

 لثم ذخو يأ :رفاعم هلدع وأ [583/5 ريدقلا حتف| .ربيخس موي مهلتق نع يك مث مهاجر عم نولتقي

 زكذو .ةيحنا رغب اسال راسل ةرمرتي رقاعم ىلإ بيست يرئاعم بوق لاقي ستبا اذف نب ادري زاثيد
 :نيعلا حتفب ءيشلا لدعو «بايثلا نم عونلا اذه هيلإ بسني «نادمه نم يح رفاعم "ةيريهظلا دئاوفلا" يف

 نيب يأ :لصف ريغ [؟749-3/ ةيانعلا] .هسنح نم: ةلثم رسكلابو «هسنج .فالخخ نم. ناك اذ .هلكم
 .لتقي امهنم الك نأل :ينغلاو ريقفلا .مهدالوأ يأ ةيرذلا عمج :يرارذلاك (ريدقلا حتف).ريقفو نيغ

 يف دوادوبأ جرعأ [4 48/9 ةيارلا بصن] .شمعألا نغ ةاكزلا يف يئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأ هحرأ *

 ! ِ لوغو نأ ةرمأ '
 | , للام

 ميلا ىلإ ههجو امل 225 يببلا نأ" ذاعم نع قورسم نع لئاو يبأ نع شمعألا نع "هئنس"
 0| -ه : ع 1 ا 7 9 7 8 ةيعار ظ 3

 فاعملا سم هل دع وأ اراد هاح لك لنمو ع ةئسسف ردعب 1 0 نمو ( كدغسل وأ 58 نين دأد لك نم رقبلا نه
 اذ 3 _مىي#/
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 [ةمئاسلا ةاكز يف باب ء١ 5 :مقر] .نميلاب نوكت بايث



 ١ ا ةيزجلا باب

 نيرحاهملا نم دحأ مهيلع ركني ملو ةمذ يىلعو نامثعو رمع نع لوقنم انبهذمو

 ؛ضرألا جارخخ ةلزنمب توافتلا ىلع بجتف ةلتاقملل ةرصن بجو هنألو ؛راصنألاو

 هتلقو رفولا ةرثكب توافتي كلذو «لاملاو سفغنلاب ةرصنلا نع الدب بجو هنأ اذهو

 لاملا

 نم ذحألاب هرمأ اذهو 68 كلذ ناك هنأ ىلع لومحم ةاور امو ءهلدب وه ام اذكف

 يوكل انس لهو أل تناك كإو عةملاحلا

 ثالث سانلا داعجج و ؛جارخلا اهيلع اعضوو ءاهضرأ احسمف «داوسلا ىلإ فينح نب كامثعو كاميلا نب ةفيدح هحج و

 [؟5/٠3 ريدقلا حتفإ .كلذك يلع لمع مث نامثع لمع مث «كلذب هاربخأ اعجر املف ءانلق ام ىلع تاقبط

 ةازغل ةيافكو ةرصن يأ :ةلتاقملل ةرصن (ةيانبلا).سأرلا جارخ ليوأت ىلع تركذ ةيرجلا نأل يأ :خ! هنألو

 |[ .١ /ه ةيانعلا| .خإ بجو هنألو :هلوق ىلإ ةراشإ :اذهو ["**./5 ةيانبلا | . يمذلا نم ذخؤي لامع نيملسملا

 رفاكلا نكل «لاملاو سفنلاب رادلل ةرصنلا هيلع بجت مالسإلا راد لهأ نم ناك نم لك نأل :خلإ ةرصنلا نع

 ةرصنلا ماقم ةازغلا ىلإ فورصملا هنم ذوحأملا جارخلا مق اداققتعا يبرخلا راد ىلإ هلي اننرضنل حدصي م امل

 ريقفلاو طسوتملا ةرصن قوف املسم ناك ول ئغلا ةرصن نأل :خإ توافتي كلذو |[؟351/© ةيانعلا] . سفنلاب

 [ ١و ./ه ريدقلا حتف| .الجار ريقفلاو عطقف ابكار طس وتملاو همالغ هعم بكريو ءابكار رصني ناك هنإف

 حلصي ال ام نأ ىلع ليلد هيفو :خلإ هرمأ اذهو [*1/95 ةيانبلا] .«كللس يعفاشلا هاور يذلا يأ :هاور امو

 ةأرملاو ,حلصلاب بجو لام هنإ :لاق ثيح نم نتملا يث هب حيرصتلا ءييجيو «ءاسنلاو لاجرلا هيف يوتسي

 .هلثم بوجو لهأ نم

 دمحم لوع يبأ نع ينابيشلا نع رهم نب ىلع انثدح هرامإلا يف "هفنضم" يف ةبيش يبأ نبا ىورف رمع نع ةياورلاف 5

 نيعبرأ و ةيناع ئغلا ىلع لاجرلا سؤؤر ىلع ةيرخا ىف باطخلا نب رمع عضو :لاق يفقتلا هللا ديبع نبا

 اولاق ام باب 541-545 ] .اههرذ مشع با ريقفلا ىلعو ءامشهرد نيرشعو ةعبرأ طسوتملا ىلعو امه رد

 [4 41/* ةيارلا بصن] [اهيلع لاتقلاو ةيزحلا عضو يف



 ةيزخا باب انكرلولا

 وأو يل هده ىلا هازل سوجناو باتكلا ا ىلع زحل عضوتو :لاق

 لاتقلا لإ :لوقي وش 55 ٠ صب فالي هيف و محلا نم نا ةدبعو نق
 ْ ٠ دل 2 يرودقلا

 باتكلا 9 قح يف هكرت ٌراوج انفرع انأ الإ 4مُهوُلتاَقَو :ىلاعت هلوقل ؛بحاو
 دوج هلآ ةانلو .لضألا ىلع مهيارو نم يقيف ءريخلا سوحلا قحح ىو :«باتكلاب

 بليس ىلع لمتشي امهنم دحاو لك دِإ ؛مهيلع ةيزحلا برض ردا ؛مهقاقرتسا

 .هبسك ف هتقفنو .نيملسملا ىلإ يدؤيو بسك هلإف ءمهنم سغلا

 ؛ةرماسلا مهيف لخدي دوهيلاو [؟ةاله ةيانعلا | . مجعلا نم وأ برعلا نم ٠ اوناك عاوس :باتكلا لهأ ىلع

 ؛نمرألاو جنرفلا مهيف لحخدي :ىراصنلاو عا ورف ف مهوفلاخي مهأ الإ يلع ىسوم ةعيرشب ل ونئيدي 1

 دي ا هلو وللا مرح ام نوماحي الو رخالا موّيلاب اله هللاب نونه وي ال َنيِذْلا اولتاق# : ىلاعت هل

 نم فالخلا ىلعف :نوبئاصلا امأو .© نو ٌرْغاَص مهو ِدَي ْنَع ة حلا اول تح .تاتكلا اوتو د نيالا م وحلا

 اوسيلف ءبكاوكلا نودبعي :لاق نمو ؛باتكلا لهأ نم مهف :دوهيلا نم مه لاق وأ ىراصنلا نم مه :لاق

 رونلاب نولئاق مهنأ سوجبا بهذمو :سوجماو [؟31/5 ريدقلا حتف].ناثوألا ةدبعك لب نييباتكلا نم
 [ 45/9 ةيانبلا] .رانلا نودبعي اذهو :«ةملظلا لعف نم رشلاو «رونلا لعف نم ريخلا نأ نوعدي ؛ةملظلاو

 [745/9 ةيانبلا] .ماع وهو «لاتقلاب رمأ هنأل :مهولتاقو (ةيانبلا).باتكلا لهأ ىلع ًافطع رحلاب وه :ةدبعو

 (ةيانبلا).هد فوع نب نمحرلا دبع ثيدح وهو :ربخلاب (ةيانبلا) .ةيِْحْلا وطي ىَتَح» :ىلاعت هلوق وهو :باتكلاب
 [؟ 41/9 ةيائبلا] .ةماعلا صوصنلا نم يأ :لصألا

 ماع نيعبس ةئس ةلاجب نع "هحيحص" يف يراخبلا هجرحخأ ام :اهنم [5 4/8/7 ةيارلا بصن] .ثيداحأ هيف *
 اناتأف ءفنحألا مع ةيواعم نب ءرجل ابتاك تنك :لاق مزمز جرد دنع ةرصبلا لهأب ريبزلا نب بعصم جح

 نم ةيزحلا ذأ رمع نكي ملو ؛سوجملا نم مرحم يذ لك نيب اوقرف ةنسب هتوم لبق باطخلا نب رمع باتك

 هيفي #8 :يفي] نع نيو نب اهي 194 ل هلزيسر ذل قع نيب نيعحرفا ديغ دوك نيس نيود
 [برحلاو ةمذلا لهأ نم ةعداوملاو ةيزجلا



 احا ةيزجلا باب

 عّضوُت الو .مهقاقرتسا زاوحل ؛ءيف مهفايبصو مهؤاسنو مهف :كلذ لبق مهيلع َرهظ نإو
 :ىرلا دك رشعامأ :ظلقت دق انهرفك# أل ؛نيدترملا الو «برعلا نم ناثوألا ٍةدبع ىلع

 امأو ءرهظأ مهقح يف ةزجعملاف ,مهتغلب لزن نآرقلاو ؛ ِرُهْظَأ نيب أشن تع يبل نألف

 نيقيرفلا نم لبقي الف ,هنساحم ىلع فقوَو مالسإلل ّيِدَه ام دعب هبرب رفك هنألف :دترمل
 ءبرعلا وكرشم َقّرَيِسُي كلي يعفاشلا دنعو «ةبوقعلا يف ةدايز ؛فيسلا وأ ٌُمالسإلا الإ
 هذ قيدصلا ركب ابأ نأل ؛ءيف مايبصو مهؤاسنف : هيلع ٍهَظ اذإو ءانلق ام هباوجو

 .نيفئاغلا نيب مهمسقو *ءاونترأ امل مهئايبصو «ةفيدح يب َناّوسِن ٌققرتسا

 .حرشلا يف اذك «نيملسملل ةمينغ مهعمجأب مهف ؛مهيلع ةيزحلا عضو لبق يأ :كلذ لبق

 فيسلا الإ هنم لبقي ال ؛هرفك ظلغت نم لكو :ظلغت دق (ةيانبلا).مجعلا وأ برعلا نم اوناك ءاوس :نيدترملا الو
 .ةيآلا «ْكسفلأ نم ا أك ءاَح دَمل :ىلاعت هللا لاق : مه رهظأ نيب [*9//141 ةيانبلا] .مالسإلا وأ

 ىلع بلغ يأ :مهيلع رهظ .ظلغت دق امهرفك نأل :هلوق وهو :انلق امه .نيدترملاو نيكرشملا يأ :نيقيرفلا نم

 ةدبع يرارذ نود مالسإلا ىلع نوربجي مهؤاسنو نيدترملا يرارذ نأ الإ :ءيف (ةيانبلا).نيدترملاو برعلا يكرشم
 (ةياهنلا).هل "ةدرلا باتك" يف يدقاولا هدنسأ دك هللا لوسر ةافو دعب :قرتسا (ةيانبلا).مهئاسنو ناثوألا
 7-8434 4/8 ةيانبلا] .برعلا نم نطب ةفينحو :ةفينح ينب

 دومحم نع ةدانق نب رمع نب مصاع نع يرفظلا سنأ نب زيزعلا دبع ئيثدح :هل "ةدرلا باتك' يف يدقاولا ىور *
 مركب ابأ نأ :اهيفو .اهوطب ةفينح ئب هباحصأو ؛باذكلا ةمليسم ةصق يهو «ةماميلا ةعقو ركذف «ديبل نب

 ؛نوصحلا يف اونصحتق «نوقابلا مزهناو ؛ةمليسم لتقو مهلتقف ؛نيملسملا نم ةعامج يف ديلولا نب دلاخ مهيلإ لسرأ
 :-لاق نأ ىلإ - ةميظع ةلتقم تناكو ءريثك قل مهنم حرجو .يراصنألا ةناجدوبأ مهنم «ةعامج نيملسملا نم لتقو

 ىلع مهحلاص ديلولا نب دلاخ نإ مث :لاق «ديبل نب دومحم نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع حلاص نب دمحم ئثدحو
 جرخأف ءاحلص مفوصح لخد مث ؛يبسلا فصنو ؛حالسلاو عاركلاو ءءاضيبلاو ءءارفصلا مهنم ذحأي نأ

 ىلع ريناندلاو مهاردلاو ؛ةدح ىلع عاركلاو ؛ةدح ىلع حالسلا عمجف «يبسلاو لاومألاو عاركلاو ؛حالسلا
 يذلا أزجج مث هلل :بوتكم هيفو امهدحأ ىلع همهس جرحخف «نيمسق ىلع عرقأو «نيمسف يببسلا مسق مث ةدح
 - اذكه عاركلا أزجو هلل :اهنم مهس لك ىلع بتكو «ءازجأ ةسمخ ىلع يبسلا نم هل راص
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 اهنا ؟ يبص الو ةأرما نيلع ةيزحج الو ءانركذ امل ؛لتق مهاجر نم ملسي م نمو

 مدعل ؛نالتاقي الو «نالتقُي ال امهو «لاتقلا نع وأ ,لعقلا نع الدب تبجو

 :يأر.هل ناك آد ةلملا ىف لقي هلأل لام ناك ا3إ يبت هنآ ةقي قسوي ىأ
 برحلا رومأ نم

 * هذ ذاعم ثيدح قالطإ هل هلل ىعفاشلل افالخ ؛لمتعم ريغ ريقف ىلع الو

 لمتعم ريغ ريقف ىلع اهفظوي مل هذ نامفع نأ :انلو

 قح يف ينعي :لتقلا نع الدب (ةيانبلا.فيسلا وأ مالسإلا الإ نيقيرفلا نم لبقي الف :هلوق ةراشإ :انركذ امل
 نمز نم ذوخأم :نمز الو .مدقت امك ءانقح يف ةرصنلا نع يأ :لاتقلا نع [* 23/9 ةيانبلا] .هنم ذوحألملا

 ىلع جلف نم جولفملاو :جولفملا اذك (ةيانبلا).هاوق لطعتو «هئاضعأ ضعب مدع وهو ؛ةنامز نمزي لحرلا
 [""ه ١/8 ةيانبلا] .نالتاقي الو نآلتقي ال امهنأل :هلوق وهو :انيب ال (ةيانبلا).هفصن بهذ اذإ لوهجملا ةغيض

 ملاح لك نم ذح" :ت3ع هلوق وهو :هذ ذاعم ثيدح (ةيانبلا)».لمعلا ىلع ردقي ال يذلا وهو :لمتعم ريغ

 دقو هَ نافع نب نامثع ال هو فينح نب نامثع :اذه نامثغ نم دارملا :نامشع نأ انلو (ةيانبلا)."ارانيد

 مذ فينح نب نامثعو ناميلا نب ةفيذح ثعب امل هذ باظنخلا نب رمع نأ ىضم دقو ؛حارشلا رثكأ هنع لفغ

 ىلع ردقي ال يذلا يأ :لمتعم ريغ 5١/8*[ ةيانبلا] .لمتعملا ريقفلا ىلع ةيزجلا فظو «قارعلا داوس ىلإ

 |*5 ؛/ه ريدقلا حتف] .لمعلا
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 [عه ا ةيارلا بضنإ , نجوا قيدصلا ركب يأ ىلع هةر مدق يح سمنخلا لزعو ءامهس هيحاصلو

 ىلع يببلا نأ" ذاعم نع "هننس" يف دوادوبأ هجرحأ [4 5 / ةيارلا بصن] .يناثلا ثيدحلا يف مدقت *
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 ءاط ةقاط ال ضرأ ىلع فظوي ال ضرألا جارخ نألو *.بفأل» ةباحصلا نم رضحمب. كلذو
 «بتاكملاو ؛كولمملا ىلع عضوت الو .لمتعملا ىلع لومحم ثيدحلا و «جارخلا اذه اذكف

 :يباثلا رابتعا ىلعو ءانقح يف ةرصنلا نعو ؛مهقح يف لتقلا نع لد هنأل ؛دلولا مو ءربدملاو
 ءضوت الو ,مهيبسب ةدايزلا اولمحت مهفأل ؛مهيلاوم مهنع يدؤي الو ءكشلاب بحب الف بحب ال
 هنأ هلق ةنرس لأ نع دينغ رتاقو ةثهم ركأ انك يلف: نوطلاخي ال ن 0 نابهرلا ىلع

 يرودقلا

 :مهيلع عضولا هجو نكن فسوي يبأ لوق وهو «لمعلا ىلع نوردقي اوناك ذإ هيلع يظر
 ءضولا هجوو .ةيجارخلا ضرألا ليطعتك راصف ءاهعيض يذلا وه لمعلا ىلع ةردقلا نأ

 ؛لتقلا طاقسإل مهقح يف ةيزجلاو «َسانلا نوطلاخي ال اوناك اذإ مهيلع ّلتق ال هنأ :مهنع

 رم امك نيرمألا نع لدب ةيزجلا نأ نعي :خا يياغلا رابتعا (ريدقلا حتف).ةقاطلا مدع عماجب :ج ارخخا اذه

 يبرحلا كولمملا نأل ؛كيلامملا قح يف ققحتي لصألا نأل ؛ةيزحلا عضو بحي لوألا رابتعا ىلعو ؛ةريرقت
 هيلع بجي الف .ةرصنلا ىلع ردقي ال دعلا نأ ؛بجي ال يناثلا رابثعا ىلعو ءابعلا لدبلا ققحتيف «لتقي

 طسو وأ ءاينغألا فنص نم مهببسب مهيلاوم راص يأ :خلإ اولمحت مهفأل [59-880 4/8 ةيانعلا] .هلدب
 يلاوملا ىلع اهوجوب انلق ولف ؛لمتعملا ريقفلا ىلع بجااولا رادقم ىلع ةهدايز مهيلع بجو يح لاحملا

 [؟ 945/8 ةيانعلا] .زوجي ال كلذو ءدحاو ءيش ببسب نيترم ةيزحلا بوحو ناكل ؛مهببسب
 دارأ رافكلا يأ :خإ مهقح يف ةيزججاو ["57/9 ةيانبلا].عافتنالا نم نكمتلا عم :خلإ ضرألا ليطعتك

 (ةيانبلا).ةيزحلا بحت الف ؛سانلا نوطلاخي ال نيذلا ىلع لتق الو ,مهقح يف لتقلا نم لدب ةيزحلا نأ
 ا وس تيعسرأو ةينامث مهيلع عضو هنأ هنع مدقت يذلاو «فينح نب نامثع :كامثعب ةارلا *

 رفا أو هلام ل ل ب لاق كل امل لاقف سي ةملا لعأ نم ربك عيش رمع رصبأ :لق فز نا

 [457/» ةيارلا بصن] .ريبك خيش نم ةيرجلا اوذحأي ال
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 هيلعو ملسأ نمو .ةنسلا رثكأ يف هتحصب ىفتكيو ءاحيحص لمتعملا نوكي نأ دبالو

 هنأ :هل .امهيف ءكللس يعفاشلل افالخ ءارفاك تام اذإ كلذكو ؛هنع تطقس :ةيزج

 هنع طقسي الف «ٌضَوَعلا هيلإ لصو دقو ؛نيكسلا نع وأ ءةمصعلا نع الدب تبحجو

 نعيآ" ةة882 هلؤق ءاثلو .دسعلا مذ. نع علصلاو .ةرجألا يف امك «ضراعلا اذ ضر
 1-0 وأ مالسالاب ةيرخاوهو

 ةايرتب سس اهلو رقكلا لع قط تيسر انقألاو *."ةيزج ملسم ىلع

 (ةيانبلا) .امهريغو دعقملاو نمرزلا نع ارارتحا : لمتعملا نوكي نأ (ةيانبلا).يرودقلا ةلأسمل اعيرفت اذه رك : كب الو

 [*57/8 ةيانبلا] .ضرم ليلق نع ولخي ال ناسنإلا نأل :ةنسلا رثكأ (ةيانبلا).اهفصن يف اذكو :ىفتكيو
0 3 

 اذه. ىلغو ءاضيأ اهيف طفل هل :يعفاشلا يلوق حصأ يفو «ملسأ وأ ةنسلا ءانثتأ يف تام ول اذكو :تطقس
 أ

 ص

 .ءيش ىلع ردقي ال ثيحب رقتفا وأ «لمعلا عيطتسي آل ازيبك انخيش راض وأ ,دعقأ وأ ءنمز وأ ءىمع ول قالا

 املغلا نأ ؛ءامهنيب ددر امعإ مالاساإلا راد يف :خا ةدسنلا نع الدب .امهنع طقست ال هدنعف :امهيف

 هبو عةمذلا دقعب ةتباثلا ةمصعلا نع الدب تبجو :مهضعب لاقف ءاذامع الادب تبحجو ةيزحلا نأ ف اوفلتخا

 وهو ءرفكلا ىلع مهرارصإب اوتام يلا ةبوقعلا نع الدب تبجو :مهضعب لاقو .لوق يف كلي يعفاشلا لاق
 يف لاق اذهلو ءرخآ لوق يف يعفاشلا لاق هبو ءانراد يف كسلا نع ًالدب تبجو :مهضعب لاقو ؛حصألا
 (ةياتبلا).انيب امك ذحوؤت ال اندنعو ءئكسلا يف نوكراشي مهأل ؛دعقملاو هوتعملاو ىمعألا نع ذخوؤت :لوق

 [75 4/4 ةيانبلا] .نكسلاو ةمصعلا وهو :ضوعملا
 ؛ةرحألا هنع طقست ال تام وأ ءملسأ مث ؛ةرجأتسملا رادلا عفانم قوتسا اذإ يمذلا نإف :خلإ ةرجألا يف امك

 لدب ىلع مدلا نع حلاص مث ءادمع ًالجر يمذلا لتق اذإ اذكو ءرادلا عفانم يهو «هيلإ لصو دق ضوعملا نأل

 [؟ 985/8 ةيانعلا| .هل ملس دق - هسفن وهو -ضروعملا نأل ؛لدبلا هنع طقسي ال تام وأ ءملسأ مث ؛مولعم

 .. ةتكس" :ق يطق رادلاو ا 8 دي هاورو «ةاكزلا يف يدمرتلاو «جارخلا قة ةزاذروبأ هحروخأ *

 ملسملا ىلع سيل :25 لوسر لاق :لاق سابع نبا نع "”هنتس" يف دوادوبأ جرحأ [4 57/5 ةيارلا بصن]

 قه :منقر] .هيلع ةيرج الف باس اذإ :لاقف ءاذه ريسفت نع نايفس لكس :لاق ريثك نب دمحم انثدح «ةيزح

 [؟ةيزج هيلع له «ةنسلا ضعب يف ملسي يذلا يف باب
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 عرش نألو ؛توملا دعب ماقتالو «مالسإلاب طقست رفكلا ةبوقعو .دحاو ءازججلاو يهو

 اهألو « مالسإلاو توملاب عفدنا دقو ءرشلا عفدل الإ نوكي ال ايندلا يف ةبوقعلا

 ةمصعلاو «مالسإلا دعب هسفنب اهيلع ردق دقو ءانقح يف ةرصنلا نع ًالدب تبحو
 ةمصعلا لدب باجيإل نئيعم الف ءهسفن كلم نكسي يمذلاو ايم هنوكب تبثت

 ذوي مل نمو :"ريغصلا عماجلا" فو ,تلادت نالؤَخلا هيلع تعمتجا نإو ؛ئكسلاو

 دنع اذهو ,ذخؤي مل «ىرخأ ةنس تءاجو «ةنسلا تضم ىح هسأر جارح هنم

 كلم يعفاشلا لوق وهو «هنم ذخؤي :ا'» دمحمو فسويوبأ لاقو هلي ةفينح يبأ

 (ةبوقع نيعتف «ةبوثم,. تسيل هذهو .ةيصعملاو ةعاطلا ةلباقمت ةبوقعلاو ةبوثملا ىلع قلطي وهو :دحاو ءازججاو

 هتوم قبس نم برضي ال اذهو :توملا دعب [؟317-؟3/© ةيافكلا] .راغصلاو ةلذملا قيرطب قوتست اذحلو

 دعب ةنتف ال ذإ :توملاب عفدنا دقو .ةنتفلاو ةبارحلا رفكلاب عقوتي يذلا رشلاو :رشلا عفدل .دح ةماقإ

 ؛ةمصعلا نع ال :ةرصنلا نع .دح ةماقإ هتوم قبس نم برضي ال اذهو :مالسإلاو .توملاو مالسإلا

 .لصألا دوجول تطقسف :هسفنب اهيلع ردق .نيكسلا نع الو
 ةتباث ةمصعلا نأ :هنايب ةعضعلا نع الدب تبحو اهنإ :كلي يعفاشلا لوق نع باوج اذه :خلإ ةمصعلاو

 ءرفكلا ( ضراعب هتمصع تلطب انإو ءمدلا نوقحم اموضعم قلخ يمدأ هنإ ثيح نم يعي ايمدآ دوخي نبدا

 نع باوج :خا يمذلاو [5/9 ةيانبلا] .ةيزحلا لوبقب ال هب ةمصعلا تراصف «ةمصعلا تداع ملسأ املف

 لدبلا باجيإ زوجي الف ؛بابسألا نم هريغوأ ءارشلاب نيكسلا عضوم كلمي يمذلا نأ :هانعمو ءنيكسلا وأ :هلوق
 ماهيإلا نأل ؛تيقأتلا اهيف طرتشيو «ةراحإلاب امبوجو ناك ةرجأ ةيزحلا تناك ولف هل كولمم عضوم يف هانكسب

 [؟31/ه ةيانعلا] .ةراجإلا قيرطب نكت مل ةيزجلا نأ ىلع لد ؛ءئيكسلا ف تيقأتلا طرتشي مل ثيحو ءاهلطيي

 ريدقتب وأ «رمألا ,لوأ نه كلذ ىلإ يعاد الو «نيتنسلاب هليوأتل نيلوحلا لعف ثنأ :نالوحلا هيلع تعمتجا

 [؟917/ه5 ريدقلا حتف] .نالوح هيلع عمتجا نإو ؛عطقألا هركذ اميف يرودقلا ظفلو ؛نيلوح ةيزج يأ فاضم

 .ظفللا يف ليصفتل "ريغصلا عماجلا" ظفلب ىتأ :ريغصلا عماجلا
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 .ةنسلا ضعب يف تام نإ كلذك و ءاعيمج مهوق يف هنم دخؤي م :ةنسسلا مامت دنع تام نإو

 لخادت ال :ليقو .فالخلا اذه ىلع ضرألا جارخ :ليقو ءاهانركذ دف توملا ةلأسم امأ

 نكمأو تعمتجا اذإ ضاوعألاو اضوع سو جارخلا نأ :ةيفالخلا يف اممل .قافتالاب هيف

 هنأل ؛ملسأ اذإ ام فالخب «نينسلا يلاوت دعب هيف نحن اميف نكمأ دقو ,قوتست اهؤافيتسا

 ىلع رفكلا ىلع رارصإلا ىلع ةبوقع تبجو امنأ للي ةفينح يبألو .هؤافيتسا رذعت
 ٍنأي نأ فلكي لب ؛تاياورلا حصأ يف يف هبئان دي ىلع ثعَب ول هنم لقت ال اذهو ءفانيب ام

 رو
 :لوقيو ءازه هزهيو هبيبلتب دخأي :ةياور فو .دعاق هنم ضباقلاو ءامئاق يطعيف هسفنب

 هيبل كرحي ع ديسير

 تعمتجا اذإ تابوقعلاو «ةبوقع 5 تقف هللا ودع :ليقو !يمذ اي ةيردملا نطعأ

 امك انقح يف ةرصنلا نعو ,مهقح يف و لتقلا نع ًالدب تبجو اهنألو ,دودحلاك تلحادت

 «لاحلا يف مئاق بارحل قوتسي 5 لتقلا نأل ؛يضاملا يف ال لبقتسملا يف نكل ءانركذ

 ب ةفينح يبَأ دنع لحادتي يأ :فالاخلا اذه (ةيانبلا) . 2 يىعفاشلاو نيروكذملا انباحصأ لوق يأ :مشوق يف

 ريغ نم ةنوؤم ءاقبلا ةلاح يف جارخلا نأ قرفلاو ءامهنيب قرفلا نايب ىلإ جاتحي :خ! هيف لخادت ال .امهل اال

 ؛لخادتي ال نأ زاجف «جارخلا هيلع بجي ةيجارخ اضرأ ملسملا ىرتشا اذإ اذهلو ؛ةبوقعلا نعم ىلإ توافتلا

 (ةيانعلا).لخادتت تابوقعلاو ءالصأ ملسملا قح يف عرشت مل اذهلو «ًءاقبو ًءادتبا ةبوقع اهنإف ؛ةيزحلا فالخب

 (ةيانعلا).يح هنأ ضرفلا نأل :نكمأ دقو [1917/5 ةيانعلا] .نالوحلا عمتجا اذإ اميف يأ :ةيفالخلا يف

 اهألو :هلوقب ءاذه لبق هركذ ام هب دارأ :ةانيب ام ىلع .هريقوت بجي لب هلالذإ بجي ال ملسملا نأل :هؤافيتسا رذعت

 بئانلا نأل ؛لبقي :ليقو :تاياورلا حصأ يف .ةبوقع هنأ ىلع حاضيتسا :اذهو (ةيانعلا). رفكلا ىلع ةبوقع تبحو

 عضوم ببللاو «بايثلا نم ببللا عضوم لخخأ بيبلتلاو :اةيببلتن لخأب , ةيثأن وأ مامإلا وهو :ضباقلاو للا"

 ةهجج نم لالدتسا :خا تبحجو اهألو .دحاو نسج نم"تناك اذإ يأ :دودحلاك (ةيانعلا).ردصلا نم ةدالقلا

 يف ةرصنلاو ؛لبقتسملا يف لتقلا نع نعي :لبقتسملا يف [؟5// ةيانعلا| .مزاللا ةهج نم ناك مدقت امو ؛موزمملا
 (ريدقلا حتف).هئاضقناب هنع ةينغلا تعقو يضاملا نأل :ىضاملا يف ال ١[ 9/5 ريدقلا حتف] .لبقتسملا



 اكسس ةيزجلا باب

 لوق .هنع َةَينُعا تعقو يضاملا نأل ؛لبقتسملا يف ةرصنلا اذكو «ضام بارحل
 8 خياشملا ضعب هلمح ' قرحخأ ةيس فيعاجعو" : | رفسلا يابا يق ةيرخا يياك ب لمح

 اقباس هلقن يذلا
 ؛عامتجالا ققحتيل يضملا نم نم دبالف «ةنسلا رخآب بوجولا :لاقو ءازاحمب يضملا ىلع

 لوأب هلم ةفينح يبأ دنع بوجولاو «هتقيقح ىلع ىرحب وه :ضعبلا دنعو ؛« «لخادتيف

 ,لوحلا ءادتبا يف اندنع بوجولا نأ :حصألاو .ءيجحبا درجمت عامتجالا ققحتيف ققحتيف «لوحلا

 يف الإ ققحتي ال هنع الدب بجو ام نأ :انلو .ةاكزلاب ًارابتعا ؛هرخخآ يف يعفاشلا دنعو

 .هلوأ يف اهانبجوأف «لوحلا يصم دعب هباجيإ ردعتف .ةانررق ام ىلع لبقتسملا

 :ةلكلع هلوقل ؛مالسإلا راد يف ةسينك الو ,ٍةعيب ثادحإ زوجي الو

 :هلوق يف انخياشم فلتحا "ريغصلا عماجلا حرش"يف مالسإلا رخف مامإلا لاق :لإ خياشملا ضعب هلمتح

 اذهو «ءبجت لوحلا رخآ دنع اهنأل ؛امهعامتحا ققحتي تح تضم هانعم :مهضعب لاقف «ىرخأ ةنس تءاج

 ءىحب مزلتسي رهشلا ءيجب نإ :زاحملا زوحمب يف لوقأو .هلوأ ءيجمم رهش لك ءيحب نأل ؛زاحبلا نم برض

 لوأب بحت ةيزجلا نأل ؛اهوأ لوحد هانعم :مهضعب لاقو ءزاحب مزاللا ةدارإو موزلملا ركذو «ةلاحمال رخآلا
 .كني ةفينح يبأ دنع ليجأتو فيفخت هرخآ ىلإ ريخأتلاو «لوحلا
 .يعفاشلا بهذمل ليلد :ةاكرلاب ارابتعا [؟ 8/5 ريدقلا حتف| .ةنس لوأ لوخد داري نأ وهو :هتقيقح ىلع

 باوجلا ىلإ جاتحيو :هلوأ يف اهانبجوأف ١[ 35/5 ةيافكلا] .هنع ةينغلا تعقو يضاملا نأل :هلوق ىلإ ةراشإ :هانررق ام

 نم نكمملا وه لوحلا نالوحو ؛يمانلا لاملا ف بحت اهنأل ؛لوحلا رحخآ يف تبجو ةاكزلا نأ وهو «ةاكزلا نع
 (ةيانعلا) .ءادألا بوجو طرش ققحتيل لوحلا رابتعا نم دبالف ءرم ام ىلع ةعبرألا لوصفلا ىلع هلامتشال ءامنتسالا
 رسكب ةعيبلا :خل! ةعيب ثادحإ [؟99/ ةيانعلا] .ئكسلاب قلعتي ام اولعفي نأ مهل زوجي ام نايب ف :لصف

 دبعمل ةعيبلاو «دوهيلا دبعمل ةسينكلا تبلغ مث ,ىراصنلاو دوهيلا دبعم امهو «مالسإلا راد يف ةسينك الو ءابلا
 ىراصنلل ريدلا ظفلو «نيقيرفلا دبعتمل ةسينكلا لب «ةعيبلا ظفل لمعتست ال رصم رايد يفو «ىراصنلا

 [؟35/5 ريدقلا حتف] .ةصاخ



 ةيزجلا باب غ١

 ٌسئانكلاو ْعَيِبلا تمدهنا نإو .اهثادحإ :دارملاو *,"ةسينك الو مالسإلا يف ًءاَضِخ ال"
 ةداعإلا مهيلإ دهع لف مامإلا مهرف أ املو عقمئاذ ىعبت ايا ةينبألا نأ ءاه وداعأ ةعدقلا

 5 ءااساإلا را ُُق

 اهيف يلختلل ةعموّصلاو ةةقيقحلا ىف .تادسإ هنآل ةاهلقن نه نوُكَمُي مهأ الإ

 راصمألا يف اذهو ءنيكسلل عبت هنأل ؛تيبلا يف ةالصلا عضوم فال (ةعيبلا ةلزنمت

 ءاهفلاخي ام راهظإب ضراعت الف «رئاعشلا اهيف ماقت ّىلا يه راصمألا نأل ؛ىرقلا لود
 مالساإلا رئاعش

 فورللو 0 ؛اضيأ يا نس د د يا هلو

 " ةفيتح وبأ ءامالا وشو

 ا ا

 2 برغملا يف هركذ أطخ ةانعم يف ءاصخاإلاو ؛هيتيصخ عن ىأ هاصخ ردصم ةمجعملا ءاخلا رسكب :ءاصخ ال

 مالسإلا ر اد يف ةسينكلا اذكو «ناسنإلا ف فعض ون ءاصخلا نأ ةسينكلاو ءاصخلا نيب عمجلا ِِق هج ولاو

 ننخ علام رهغأ ًالئاس نأ قفتاو 8 بلا لقسم :لاقي نأ هجوألا :تلق .مالسإلا يف .فعضلا :تروت

 :25 هلوق نم يأ :دارملاو [©31/5 ةياببلا] .ةسينك لو مالسإلا ف ءاضتخ ال :هلوقب امهاجأف «ةسينكلا

 .ةعيب عمج ءايلا حتفو ءابلا ر سكب :عيبلا .يهنلا يعم يفن وهف ؛ :”ةسينك لد"

 ةعموصلا ثادحإ جر نويكم ا يأ :ةعموصلا و .رضملا ُُق رخخأ عضوم 91 عضوم نم يأ :اهلقن نم

 تيب وهو (ةدئاز هيف واولا نأ ىلع لدي اهزو يعي ةلعوف :يرهوجلا لاق .اضيأ ةدابعلل اهيف نولختي يلا

 قر انيطوم نيع اذإ عي 2 عضوم فاالخ (ةيانبلا).سانلا نع عاطقنالاب اهيف دبعتيل ليوط سأرب ئبم

 5 * ِر ١ - 2 و 2 خر [157/8 ةيانبلا] .ةسينكلاو ةعيبلا تادحإ راونع مدع يأ :1ذهاو ةيانبلا).هنم عنع آل هيف ةالضلل تيلا

 7 الفلا حنفا' يف اذك ؛'"تاراجالا باتك حرتقا'يف نيد لأ ةمئألا سمك لئاقلا :ليقو

 ىرقلا يف اهئادحإ زاوج نم :رئاعشلا ضعب

 :. م, كليع اب 1 53 1 1 1

 كايثب الو مالساإلا ف ءاصحخ ال : 25 هللا لوَسو لاق :لاق «سابع نبا نع هننس ق يقهيبلا هع أ ©

 |[ ةيارلا بهت] .ةسيحت



 "ال ةيزجلا باب

 نع زييمتلاب ةمذلا لهأ ذخؤيو :لاق *."برعلا ةريزج يف نانيد عمتجي ال" :كِع هلوقل

 نولمعي الو «ليخلا نوبكري الف ميت ةمهجورسو ؛مهبكارمو :مهيز يف نيملسملا
 بوكرلاو ؛ءتاجيتسكلا راهظاي تا 3 95-5 "ريغصلا عماجلا" يفو .حالسلاب

 هيلع راغّصلل اراهظإ كلذب نوذخؤي امنإو .فك كلا ةئيهك يه يلا جرسلا ىلع

 قّيضيو ؛مالسلاب دي الو «ناهي ٌيمذلاو مري ملسملا نألو «نيملسملا ٍةفَعَضل ةنايصو

 .زوجي ال كلذو «نيملسملا ةلماعم لماعي هلعلف ةزيمث ةمالع نكت مل ولف «قيرطلا هيلع

 سراف كلم هغلبي مم امو نميلاو زاجحلا نأ هنع يورو ؛ةنيدملا يه :"هرصتخم' يف يرذنملا لاق :برعلا ةريزج

 اهنإو ؛ماشلا فارطأ ىلإ ةدج نم ضرعلاو ؛لوطلا يف قارعلا ىلإ ندع ىصقأ نم يه :يعمصألا لاقو ؛مورلاو
 .ةئيهلا ءايلا ديدشتو ءازلا رسكب :مهيز .عطقلا وه ررلاو ءاهعضوم نع ءاملا راحنإل ؛هب ةريزحلاب تيم

 ©/5٠.1[ ةيانعلا] .يرودقلا لوقل ريسفتلاك اهوكل ؛"ريغصلا عماجلا" ةياور ركذو :ريغصلا عماجلا
 يسراف يىناتسهقلا 2 امك «ميحلابو نسل وكس فاكلا ماع جيتسكلا ا تاجيتسكلا راهظاب

 يلو ءاهيف لذلا دوج ول ؛لعنلاو رانزلاو ةوسنلقلا لمشيف "رجلا" ُِق امك «لذلاو رجعلا :ةأانعم ءب رعم

 هعمج حافت نزوب رانزو .ىهتنا .فوصلا نم رانزو ؛ةبرضم ءادوس ةوسنلق يزانلا تاحيفبك "رجلا"

 (راتحملا ردلا). ةباش قوف يمدلا هدشي عبصإلا ردقب ظيلغ طيخ هنأ :"”برغملا" نع "سبلا" قو «ريئانز

 ا انبتسل نرن جركل لكو هراسس سب للا يعش ينوي

 رسوم رق يرطب لام ايف سقما سيعاوب :ةزيم ة ينال

 هاورو ؛”ةريبسلا" يف ماشه نبا هاورو "هفنصم" ِق قازرلا دبع هاورو نسم ف هيوهار نب قاحسإ ةاور

 عمتجي ال :لاق هي هللا لوسر نأ باهش نبا نع "ًأطوملا" يف كلام هاور [45 14/7 ةيارلا بصن] .أطوملا يف كلام

 نيقيلاو جللا هاتأ يح باطخلا نب رمع كلذ نع صحفف :باهش نبا لاق :كلام لاق ؛برعلا ةريزج ف نائيد

 [ةنيدملا نم دوهيلا ءالجإ يف ءاج ام باب «75 . ص]."برعلا ةريزج يف نانيد عمتجي ال' :لاق دي هللا لوسر نأ



 ةيرجلا باب "4

 نم رائزلا نود هطسو ىلع هدشي فوصلا نم ًاظيلغ ًاطيخ نوكي نأ بحت ةمالعلاو
 يف انئاسن نع مهؤاسن زيمتي نأ بجيو «مالسإلا لهأ قح يف ءافج هنإف «مسيربإلا

 مهل وعدي لئاس اهيا فقي ليك اتادالع مسروق لع «تامامحلاو تاقرطلا

 ؛ةرورضلل اوبكر اذإو ,ةرورضلل الإ اوبكري نأ اوكرتي ال نأ ّقحألا :اولاق .ةرفغملاب
 «تمدقت ىلا ةفصلاب اخرس اوذختا ةرويظلا تمزل نإف «نيملسملا عماجم يف اولزنيلف

 لتق و «ةيرزدجا نم عنتما نمو :تلاشلاو دهزلاو ملعلا لقلادي متلي سيلاروم ٌنوعَتمَي ف

 اكب يهتني يلا ةياغلا نأل ؛هذهع ضقت 4+. :ةسلس قز وأ نع يبا تس 05 55

 نوكي 3ع يببلا بس :ءكنم يعفاشلا لاقو .قاب مارتلالاو ءاهؤادأ ال ةيزحلا مارتلا لاتقلا

 .هنع فلحخ ةمذلا دمع ذإ ؛هنامأ ضقني اذكف ,هئامبإ ضقني املسم ناك ول هنأل ؛اضقن

 ةيدوهيلا ةءالم ىلع لعجيف «قيرطلا يف يزلاب مهؤاسن ذدخوؤت اذك : "”ريدقلا حتف" ف لاق :خ ! تاقرطلا يف

 .ديدحلا قوط نهقانعأ يف لعجيف : يأ .ىهتنا .تامامحلا يف اذك و «ءاقرز ةنيارصنلا ىلعو «ءارفص ةقرح

 يبنحألا لحرلاك ةملسملا ىلإ رظنلا يف ةيمذلا نأ ءيجيسو تلق :"ىقتنملا ردلا" يف لاق «"رايتخالا"يف امك

 هاف هيف مامح لوحد نم نهعنم :هدافمو - ىهتنا-كلذل هدتيلف ةيلسملا ىلإ ةاصأ رظنت ذاف .حصألا 5

 سفن يف ملسملا ةناهإ هيف نأل :ةرفغملاب مم وعدي (راتحلا در).انهه مهمالك نم موهفملا فالخو

 باهذو «قاتسرلا ىلإ جورخلاك :ةرورضلل الإ [9 ةيانبلا] .ىلاعت هللا ودعل وعدي ثيحرمألا

 (ةيانعلا).فكألا ةئيهك نعي :ةفصلاب اجرس [*.*/ه ةيافكلا] .هيلإ جاتحي عضوم ىلإ ضيرملا

 ؛نيملسملا ةسلايطك ةسلايط نوسبلي الو «نوللا ةدساف ةنشخ مهبعاكم لعحتو :خإ لهأ هب صتخي

 «نلعي مل اذإ يأ :يبنلا بس [.:؟/ه ريدقلا حتف] هيلع ةباحصلا تقفتاو ءاورمأ اذكف ؛مهتيدرأك ةيدرأ الو

 (راتخملا د ور "ىقتنملا ردلا"يف اذك «هويلا في هبو «ةأرما ولو لتقف هداقتعا وأ همتشب نلعأ ولف

 ناك ول عي :خ ! هنامبإ ضقني [؟"9/١٠307 ةيانبلا] .هدهع ىلع نوكيف «قاب ةيرحلا مازتلا يعي , :مارتلالاو

 | 0 ما ةيانعلا | .هتمذ و هنامأ ضقني اذكف عهناعإ معن - هللاب ذايعلا و م 2 يينلا انس و أ( كا



 8 ةيزجلا باب

 :لاق .هعفري ال ئراطلاف «هعنمب ال نراقملا ٌرفكلاو .هنم رفك :تثع يبنلا بس نأ :انلو
 مهنأل ؛اننوبراحيف عضوم ىلع اوبلغي وأ ؛برحلا رادب قحلي نأ الإ دهعلا ضقني الو

 ضقن اذإو .بارحلا رش عفد وهو ,ةدئافلا نع ةمذلا دقع ىَرْعيف نيلبع يتم اوراص

 قحتلا هنأل ؛قاحللاب هتومب مكحلا يف :هانعم ءدترملا ل وهف :دهعلا ّىمذلا

 .دترملا فالخب «قرتسُيَّرسأ ول هنأ الإ ؛هلام نم هلمح ام مكح يف اذكو «تاومألاب

 ؛ةاكزلا نم نيملسملا نم ذحؤي ام فعض مهلاومأ نم دخؤي بلغت هب ىراصنو

 .وهناسل وم لخخ يو ىو ةباحصلا ٠. نس ' نم رضحم. كلذ ىلع ىلع مهحلاص هيو رمع نأ

 (ةيانبلا).بارحلا رش عفد وهو :ةدئافلا نع ["7٠/ه ريدقلا حتف].ملسملا نم ةدر وه امك :هنم رفك
 تناب مالسإلا راد يف ةيمذ نيادشلع ا «دترملا ةكرت يف لمعي ام هتكرت يف لمعيف :خلإ مكحلا يف هانعم
 ؛برحلا رادب قحلو ,دهعلا ضقن اذإ يمذلا نأ نيعي :خلإ مح يف اذكو [7071/9 ةيائبلا| .نيرادلا نيابتل هنم

 ناك رادلا ىلع رهظ مث ؛هلامب برحلا رادب قحل اذإ دترملاك ائيف نوكي ؛برحلا راد ىلع رهظ مث ؛لام هدي فو
 لب «قرتسي ال هنإف :دترملا فالخب (ةيانعلا).دترملا ةةزنمم وهف :هلوق نم ءانثتسا :الإ (ةيانعلا) . ايف هلام

 ٠[ 4/5 ةيانعلا] .هدادترا ىلع رصأ نإ لتقي

 فلاخم مهمكح نأل ؛ةدح ىلع لصف يف هركذو :«بلغت ئب , ىراصن ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :لصف

 لئاو نبا «ماللا رسكو ةمجعملا نيغلا نوكسو قوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب بلغت ونبو ؛ىراصنلا رئاس مكحل
 ىلإ “د رمع مهاعدف «ةيلهاحلا يف اورصنت ةعيبر نب دسأ نب ةفيذح نب يحب نب ىصوأ نب بيهر نب طساف نبا
 نم ذخآ ال :لاقف ءتاقدصلا ضعب نم مكضعب ذخأي امك انم ذح «برع نحن :اولاقو اوفنأو اوبأف «ةيزحلا

 مهو ؛ديدش سأب مهل موقلا نإ !نينمؤملا ريمأ اي :ةعرز نب نامعنلا لاقف «مورلاب مهضعب قحلف ؛ةقدص كرشم

 مهبلط يف ءذ رمع ثعبف «ةقدصلا مساب ةيزجلا مهنم ذخو محي كيلع كودع نعت الف «ةيزجلا نوفنأي برع
 [77/9 ةيانبلا] .كلذ ىلع د ةباحصلا عمجأف ؛مهيلع فعضو



 ةيرجلا باب نا

 بحت ةقدصلاو «ةفعاضملا ةقدصلا 2 يع عقو حلصلا نأل ؛مفايبص نم ذخؤي الو

 ءاضيأ مهئاسن نم ذخؤي ال :ءكلي رفز لاقو :فكاتطأا اذكف: ةةاييسلا قو نوهيلع

 .ةيزج هذه :«كذرمع لاق ام ىلع ةقيقحلا يف ةيزج هنأل ؛هدلل يعفاشلا لوق وهو
 هنأ :انلو .ناوسنلا ىلع ةيزح الو «ةيرجلا فراصم فرصت اذهلو «متئش ام اهومسف

 ؛نيملسملا حلاصم فرصملاو ءاهيلع هلثم بوجو لهأ نم ةأرملاو ؛حلصلاب بجو لام
 .اهطئارش هيف ىعاري ال هنأ ىرت الأ «ةيزحلاب صتخي ال كلذو «لاملا تيب لام هنأل

 ,يشرقلا ىلوم ةلزنم. ضرألا جارحو ؛ةيزحلا :يأ ج جارخلا يبلغتلا ىلوم و عضويو
 رلا جارح

 *, مهنم موقلا ىلوم نإ" 5 ةلوقل ؛فعاضي :.:0 رفز لاقو

 .نايبصلا نم ذخؤي ال املك يأ :مهلئاسن نم (ةيانبلا».يرودقلا ظفل اذه :خ ! نم دخؤي الو

 :هلوق نم باوج اذه :خلإ فرصملاو .ةيقيقح ةيزح ةروكذملا ةقدصلا هنوكل يأ :ةيزجلا فراصم

 ؛ةيرج هنأ ىلع لدي ةيزحلا فرصم فرصي هنوك نأ ملسن ال :لاقي نأ :هريرقت ؛ةيزحلا فراصم فرصت

 ةيرحلاب ضتخي ال نيملسملا حلاصم فرصم أ كلذو لاملا تيب لاف ةتأل ةقيملسملا حلاصم هفرصم نأل

 [7075/4 ةيانبلا| .اهريغو برحلا لهأ هادهأ امو ؛نيضرألا جارخ هيف عضوي لب ءاهدحو

 دي نم لوبقلا مدعك راغصلا فصو نم :اهتلاوش ياحلو فعالا نب م مهتتن لدحأ اهي يأ :هيف ىعاري ال

 ذحوت ال يأ :يشرقلا ىلوم (ةيانعلا).رم ام ىلع بيبلتلا ذخأو ءادعاق ضباقلاو ءامئاق ءاطعإلاو «بئانلا

 جارخ يأ :فعاضي ٠١[ 5/5 ةيانعلا] .انهه كلذكف «هقتعم نبه دجلو «يشرقلا نم ضرألا جارخو ةيزجلا

 .اًضيأ لوم ا ىلع ضرألا جارح و «سأرلا

 "هننسأ يف الا جيو انعب ةيارلا بصن] .زوخي ال نمو هيلإ ةقدصلا عفد زوجي نم باب يف مدقت *

 بيصت كنإف نبحصا :عف ار يبأل لاَمف .موزخم نئ هب نم ةقدصلا ىلغ الجر ثعب هيي يبلا نأ عفار يأ نع

 انلا لختا ل انأو ههنفنأ .نم موقلا لوم ؟لاقق .هلاسف هاثأفا هلأساف لك ىلا تأ قح :لاق ةاهثم

 [مشاه ئب ىلع ةقدصلا باب غ٠55١ :مقر].ةقدصلا



 "م. ةيزجلا باب

 ىلوملاو ءفيفخت اذه نأ :انلو .ةقدصلا ةمرح قح يف هب قحلي يمشاحلا ىلوم نأ ىرت الأ

 فاالخب :اينارصن ناك اذإ ملسملا ىلوم ىلع ةيزجلا عض موت اذهو «هيف لصألاب قحلي ال

 مزلي الو .هقح يف يمثاحلاب ىلوملا قحلأف ؛«تاهبشلاب تبثت تامرحلا نأل ؛ةقدصلا ةمرح

 دجوي ملو «عنام ىّنغلا امنإو ءاهلهأ نم غلا نأل ؛ةق ةدصلا هيلع مرحت ال ثيح غلا ىلوم

 نع هتماركو هفرشل َنيمص هنأل ؛الصأ ةلصلا هذه لهأب سيلف يممتاهملا امأ .ىلوملا قح يف

 «بلغت ن ئب لاومأ نمو «جارخلا نم ممامإلا ها هابحج امو :لاق .هالوم هب قكأف ءيدنلا عاسرأ

 ,روففلا سك نيملسلل حلاصم يف فرصي :ةيزحللاو ؛مامإلا ىلإ برح .لفا هادهأ امو

 (ةيانبلا).ةيزلا فالخب ءراغصلا فصو هيف سيل هنأ ينعي فيفخت ةاكزلا فعاضم ذعأ يأ :اذه نأ

 قحلي ملو :اينارصن ناك اذإ [ 9 واذ ف لصألاب قحلي ال ىلوملا نوكلو يأ :اذهو
 [5٠7/ه ةيانعلا] .اهالوأو فيفختلا بابسأ ىلعأ مالسإلا ناك نإو «ةيزحلا كرت يف هالومت
 (ةيائبلا).ةقدصلا ةمرح وهو «هالومل وه ام قح يف يأ :هقح يف .كليرفز سايق نع باوحج :ةقدصلا ةمرح

 نأ يهو :ةروكذملا ةلعلاو ,ةقدصلا ةمرح يف هب قحلي مل غلا ىلوم :لاقي امع باوج :خلإ مزلي الو
 [378/9 ةيانبلا] .ةلمحلاب ةقدصلا نم يأ :اهلهأ نم (ةيانبلا».ةدوجوم تاهبشلاب تبثت تامرحلا
 ىلع. رضتقاف ءسايقلا فالخب درو هلأ وهو «رفز ثيدح نع اباوح فنصملا ركذي مل :خلإ يمشاغلا امأ
 نع ةلز اذه :لوقأ .ئييعلا لاق اذك ءاهريغ ىلإ ةيدعتلا زجي ملف :ةصاخ ةقدصلا ةمرح وهو «صتنلا دروم

 راج ريغ هنإ :لاقي نأ مهنم موقلا ىلوم نعي رفز ثيدح نع باوجلا ف باوصلاو ؛ىفخي ال امك «ملقلا
 ؛رصانتلاو نواعتلا ىلع لومحم هنأب ليوأتلا بجوف ؛ةءافكلا يف وهك سيل يمشاحلا ىلوم نإف ؛همومع ىلع

 (ةيانبلا).ناص لوهجم وهو ءظفح يأ :نيص .همزاول نم هنأل
 نم نيملسملا دلبب قصالملا فرطلا وهو «ةمجعملا نيغلا نوكسو ءاثلا حتفب رغت عمج وه :روغتلا دسك
 .كلذ وحنو اهظفحب نيميقملا مهريغو دانحألا ىلع قافنإلا :روغثلا دسب دارملاو «رافكلا دالب



 ةيزجا باب قايدي

 ءمهيفكي ام هنم مهواملعو «يهلامعو «نيملسملا ةأضف ىطعُي و ءروسجاو رطانقلا ءانبو

 نيملسملا ىلإ لصو هنإف لالا كيب لام هنأل 1 ؛مهيرارذو ةلتاقملا قازرأ هنم عفْديو

 ىلع يراردلا ةقفنو ؛مِهتلَمَع ءالؤهو ءنيملسملا حلاصمل دَعُم وهو «لانق ريغ نم
 و .لاتقلل نوغرفتي الو «باستكالا ىلإ ايناس  مهتيافك العشي ولف «ءابآلا

 انو «تريدبا سيلو قلص عون هنأل ؛ءاطعلا نم هل ءيش الف :ةنسلا فصن يف تام

 لثم اننامز يف ءاطعلا لهأو ؛توملاب طقسيو ءضبقلا لبق ُكّلُمُي الف ءءاطع يمس
 .ملعأ هللاو ,ىفملاو ردو يضاقلا

 (ريدقلا حتف).عفرت الو ءاهؤانب مكحي ةرطنقلا فالخب ءاهيلع رميل ءاملا قوف عفرتو عضوت ام يهو :روسجلاو

 ؛نيمناغلا نيب مسقي هنإف «لاتقلا ببسب لصاحلا فالخب :لاتق ريغ نم .ًاضيأ هابج يذلا نم يأ :هنم

 ديسلا ةمالعع ف "سيئجتلا" يف فدصملا دازو :2! دعم وهو (ريدقلا حتف).لاملا تيب يف عضوي الو

 [01/5 ريدقلا حتف] .ملعلا ةبلط لحدت اذهّيو «نيملعتملاو نيملعملل اهنأ ىطعي هلأ عاجش يبأ

 (ةيانعلا).ةنسلارخآ يف تام ول كلذكو :ةنسلا فصن (ةيائبلا).ءاملعلاو مهامعو ةاضقلا يأ :ءالؤهو

 ّيفملاو يضاقلاك نيدلا رومأ نم رمأب ماق نم لكلو «ناويدلا يف ةازغلل بتكي ام ءاطعلاو :خلإ هل ءيش الف

 بجي :ليق ءاهيضم لبق لزع وأ ,تام مث ءاهوأ يف ذحأ ولو :توملاب طققسيو ٠١5/5[ ةيافكلا] .سردملاو
 امك يقابلا در يلإ بحأ :.كي دمحم لاقو «بجي ال ةقفنلا ةأرملا ليجعت سايق ىلع :ليقو «يقب ام در

 عطقنيف .هجو نم ةلص وه امهدنعو «دوصقملا لوصح مدعل ؛جوزتلا لبق تامف ءاهجوزتيل ةقفن اه لجع ول
 |[. 7/ه مقل حتف] .يشاترمتلاو ناخ يضاق يعماج ف هركذ «ةبهلا يف عوجرلاك توملاب دادرتسالا قح

 [.1/ه ةيانعلا] ل 25 يبلا جاوزأك مالسإلا يف ةيزم برض هل نم لك ىلسي ناك ءانجألا قو :+ ! ءاطعلا لهأو



 تناك نإف ٌمالسإلا هيلع ضرع -هللاب ذايعلاو-مالسإلا نع ٌملسملا دترا اذإو لاق

 ,نيرمألا نسحأب هّدش فن ذيقرب باق ةيبح كرف قبح دبل ميم قايل يبه د

 نإف مايأ ةثالث سبحيو :لاق دع ةوعدلا نأل يسار ارز يلع شيال الإ

 ءانيع وأ ناك اًدح ؛مالسإلا هيلع ضرعي دترملا ا عيبابلبا' يفو .لتق ة الإ يبلسا

 رم تبرص ةلم األ ؛مايأ ةياؤار لهمُيف ؛لهمتسي هنأ : :لوألا زيرافو# 1 03 7 اف

 ,مايأ ةثالث هلحجؤي نأ ع 3 تحس هنأ : نلجر فس وي 0 ةفينح يأ نعو .راذعألا

 ؛مايأ ةثالث هلجؤي 58 ىلع نأ :ءهلي يعفاشلا نعو .بلطي مل وأ كلذ بلط

 [*.317/ه ةيانبلا] .ئئراطلا رفكلا بابلا اذه يف ركذ يلصألا رفكلا نايب نم غرف امل :ماكحأ باب

 (ريدقلا حتف). ا هل تضرع يأ :هترتعا (ريدقلا حتف).مالسإلا نيد نع عجارلا وه :دترملا :نيدترملا

 |[ ه ريدقلا حتف] . مالسإإلاو لتقلا اممو 1 نيرمألا نسحأب .ةحازالا نم لازت يأ :حارتف

 ظفللا اذهو :خلإ نيف .ّلِإ ضرعلا نأ الإ :لاق ءضرعلا بوجو يرودقلا مالك رهاظ ناك امل :ضرعلا نأ

 اهنإو ءابحتسم الو ءابجاو سيل ةئالثلا مايألا هراظنإ نأ ديفي هنإف خلإ دترملا "ريغصلا عماجلا" يفو :هلوق وهو "عمادلا" ةرابع ركذف «هلثم يف رابخألا نم فرع ام ىلع مايأ ةثالث راظنإلا بوجو بجوي يرودقلا نم اضيأ
 عفدل مايأ ةثالث رايخلا يف ذقنم نب نابح ثيدح ليلدب راذعألا ءالبإل تبرض ةدم اهنأل ؛ةثالثلا تنيعت

 [ءءمإو ةيانعلا] .مايأ ةئالث سبي و :هلوق هب نيعي :لوألا ليوأتو |[. ريدقلا حتف] .نبغلا

 هنأ هلاح نم رهاظلاف «بلطي مل اذإ امأو :لهميف (ةيانبلا).خلإ لهمتسا اذإ هنأ باوصلا لعل :لهمتسي

 ١8/5[ ةيانعلا] .باتتسي نأ بحتسي هنأ الإ هلثقب سأب الف «كلذ ىف تنعتم

 :225 هلوقو هدد ذاعم ثيدخل ؛لتق الإو ؛لاخلا ف بات نإ هنأ يعفاشلا يلوق نم حيحصلاو :خ ! يعفاشلا نعو

 [007/ه ريدقلا حتف] .رذنملا نبا رايتخا وهو «راظنإب دييقت ريغ نم "هولتقاف هنيد لدب نم"



 نيدترملا ماكحأ باب 0 اطلب

 ةدم نم دبالف ءارهاظ ةهبش نع نوكي ملسملا ٌدادترا نأل ؛كلذ لبق هلتقي نأ هل لحي الو

 لالا دق غ نم كرو :لان رق نو ثالث اهردقف ألا هك
 نم لاحلل لتقيف ؛ةوعدلا هتغلب يبرح رفاك هنألو *,"هولتقاف هيد لب نم" :ةكقع هلوق انك

 ؛دبعلاو رحلا نيب َقْرف الو .موهوم رمأل بجاولا ٌريخأت زوجي ال هنأل اذهو ؛لاهمتسا ريغ

 هل نيد ال هنأل ؛مالسإلا ىوس اهلك نايدألا نع رع نأ هتبوت ةيفيكو ؛لئالدلا قدا

 مالسإإلا ضرع لبق لتاق هلدق إف :لاق .دوصقلملا لوس هافك هيل لقتنا هع ربت ولو
 ماللسالا نم

 ؛نامضلا ءافتناو يسيل كو يح درن ركل نيسر لاقل ىلع يخالف :هيلع

 .لعقت الف ةدترمل | امأو «بجاو ٌريغ ةوعدلا غولب دعب ٌضرعلاو للفلل ويب رفكلا 9

 لبقت مل هن هلال يمسح الو:«نامألا بلطي م هنآل «ناتسع سيلوااةلامع ال يبرخ يقاك هنأ : هنايب :يبرح رفاك

 ره لق :تلق تنإف ([(ةيانبلا). دترملا رس وهوأ :موهوم رمأل |[. ة/ه ةيانعلا | . اروع ناكف «ةيزحجا هنم

 .بلطي مل نإو مايأ ةثالث لهمتسي هن أ :اكلح فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو «لهمتي مايأ ةثالث لهمتسا اذإ هنأ

 .لاسحتسا كانه رك امو :لاهمتسالا زوجي هيا سايقلا فو «سايقلا هحج و الهه *علق

 ١/8/[ ةيائبلا] ."هولتقاف هنيد لدب نم" :الكلع هلوقو :4نيكر شُملا الفاف :ىملاعت هلوق ئيعي :لئالدلا قالطال

 «نيد هل نمل نم نكل «كلذ نع أربي نأ هيلع بحوي ةينارصنلاو ةيدوهيلاك نيد هل ناك ول عي :هل نيد ال

 .ةيدلا وأ صاصقلا نم : : ع يشن الو [ م1 ةيانبلا] . مالسإلا نيد ىوس اهلك نايدألا نع أربي اذه لجألف

 |[ 1 ةيانبلا] .هلتق مرحي ضرعلا بوجوب لاق نه دنعو ءبحتسملا ضرغلا تيوفت لتقلا يف نأل :بحتسملا كوت

 .هيلع ءيش الف ءاهلتق ولو :لتقت الف

 [4357/7 ةيارلا بصن| .ةشئاع ثيدح نمو ؛ةديح نب ةيواعم ثيدح نمو «سابع نبا ثيدح نم يور *

 انأ تنك ول :لاقف سابع نبا غلبف ءاموق قرح هو ايلع نأ ةمركع نع "هحيحص" يف يراخبلا جرخأ

 . هولتقاف هنيد لدب 0 2 يببلا لاق امك مهتلتقلو مّنلا باذغب |اوبدعت هي :لاق دعي يبا نأل ؛مهقرحأ مل

 | هللا بادعب بدعي ال باب ٠.1" مقر]



 ”".ه نيدترملا ماكحأ باب

 ةيانج هنإ ثيح نم لتقلل ةحيبم لحرلا ةدر نألو ءانيور امل ؛لتقت :ءللل يعفاشلا لاقو

 نأ :انلو .اهبجوم يف اهك راشتف ءاهيف اهكراشت ةأرملا ةدرو ةلئاعب رقع الإ طاق ةظلغم

 لخخُي اهليجعت ذإ ؛ةرخآلا راد ىلإ ةيزحألا ٌريخأت لصألا نألو *؛ءاسدلا لتق نع ىف كل يبلا

 مدعُل ؛ءاسنلا نم كلذ هجوتي الو «بارخلا وهز رجال رشي اعفد هنع ٌلِدْع ان و ىالتبالا وعم
 احلا يف عقاو

 اهفأل ؛ملست تح سبحت نكلو :لاق .ةيلصألاك ةدترمللا تراصف «لاجرلا فالخب ةينبلا ةيحالص

 .دابعلا قوقح ىف امك «سبحلاب هئافيإ ىلع ربجتف «رارقإلا دعب ىلاعت هّللا قح ءافيإ نع تعنتما

 َدهَش ْنَمْف :ىلاعت هلوقك «ءاسنلاو لاحرلا معت "نم" ةملك «'هولتقاف هنيد لدب نم" :ةت0ع هلوق وهو :اديور امل
 ةلّغلا يف كارتشالاو :اهكراشت (ريدقلا حتف).رفكلا ةيانج يه :ةظلغم ةيانج (ةيافكلا).:4ُهْمْصِيلَف َرَّْشلا ْمكنم
 ناك نإو "هولتقاف هنيد لدب نم" :هلوقو :ءاسنلا لتق نع [*١١/ه ةيافكلا] .مكحلا يف كارتشالا بحوي

 .ماعلل اصيضخع صاخلا لعجي ؛ةثداح يف ادرو اذإ ضاخلاو ماعلا ذإ ؛لاجرلاب هصيصخت بجي نكل ءاماع

 كلتو لامعأ راد هذهف ءاه رادلا هذه ةعوضوملا لامعألا ىلع ةيزجألل ةعوضوملا اهإف :ةرخآلا راد ىلإ

 دحو «صاصقلاك رادلا هذه يف انيلإ دوعت حلاصمل الإ وه ام ءرادلا هذه يف عرش ءازج لكو ءاهئازج راد

 :لاومألاو .ياسنألاو :لوقغلاو .«ضارعألاو «سوفنلا ظفحلا تعرش ةقرسلاو. ؛انزلاو برشلاو .«فّذقلا
 كلذ نم مظعأ هءازج نأل ؛رفكلا لعف ىلع ءازج ال ؛هبارح رش عفدل نوكي نأ ةدرلاب لتقلا يف بحي اذكف

 اههأب هللعو ءءاسنلا لتق نع 5 يبلا ىف : ادملو «لحعرلا ونهو :«بارحلا ةئم.ىتأتي نمي ضتخيف «ىلاغت هللا دنع

 «لتقت عبتو يأر تاذ ةدترملا تناك ول :انلق اذهلو ؛مّدقت اميف ءثيدحلا نم حص ام ىلع لتاقت نكت م

 5١١/5[ ريدقلا حتف] .داسفلاب ضرألا يف ىعست ذئنيح اهنأل لب ءاهدرل ال

 .اهئافيإ ىلع ربحي نويدلاك :دابعلا قوقح (ةيانبلا).ةدترملا اذكف ءلتقت ال ةيلصألا ةرفاكلاو :ةيلصألاك

 نع عفان نع "هحيحص" يف يراخبلا جرخأ [437/7 ةيارلا بصن] .كلذ يف ثيداحألا تمدقت *

 ءاسنلا لتق نع هك هللا لوسر ىهنف هلو هللا لوسر يزاغم ضعب يف ةلوئقم ةأرما تدحو :لاق ام رمع نبا
 [برخلا يف ءاسنلا لتق باب +7 :٠118 :مقر] .:نايبضلاو



 نيدترملا ماكحأ باب م

 اهرب ةمألاو قبل ول تناك ةرح ؛مالسإلا ىلع ةأرملا ٌرَّبجُتو :"ريغصلا عماجلا" يفو

 ىوريو «نيقحلا نب عمجلا نم هيف امل ؛؟ىلوملا نمو ءانوكذ املف ؛ربجلا انمأ ءاهال وم

 5 8 ” ةمألا هاومأ نع دترملا للم لوزيو :لاق .مالسإلا ىلع لمحلا يف غلابم مايأ لك يف بر

 :امهدنعو هيل ةفينح يبأ دنع اذه :اولاق .اهاح ىلإ تداع ملسأ نإف .ىعارم الاوز هتدرب
 خياّشم |

 محرلاب هيلع موكحملاك هشه نقيب لقب نأ ىلإف «جاتع فلكم هنأ ؛هكلم لوزي ال

 اذهف ,«بارخلاب الإ لْثق الو ءلئقي نح انيديأ تحت ” روهقم يبرح هنأ :هلو .صاصقلاو

 هُدْوَع ىجريو «هيلع رابجإلاب مالسإلا ىلإ وعدم هنأ ريغ ,هتيكلامو هكلم لاوز بجوي
 ,مكحلا اذه قح يف نكي مل نأك ضراعلا اذهب ليش ملسأ نإ ههرمأ يف اهققوفا هيل

 دادترالا

 (ةيانعلا).ةمألاو ةرحلاو ربحلا ركذ ىلع اهلامتشال "ريغصلا عماجلا" ةياور داعأو :خ2! "ريغصلا 32١ فو

 قح يأ :نيقحلا نبب ؛ ©/3١1١"[ ةيانعلا] . رارقإلا دعب لا الاوت رافي بح جيلا أ ع د :انركذ املف

 قح افوقوم اظوفحم يأ :ىعارم (ةيانبلا).مادختسالا وهو دبعلا قحو ؛مالسإلا ىلع ربحلا وهو ىلاعت هللا
 (ةيانبلا) .ىعارملا لاوزلا نم يرودقلا هركذ يذلا يأ :اذه [8/.4 ةيائبلا] .هلاح نيبتي
 لوزي ال هكلم نإف :خل إ هيلع موكح اك (ةيانعلا).كلملاب الإ فيلكتلا بجوم ةماقإ نم نكمتي ال هنأل :هكلم ىقبي

 هل حيبمب سيل رفكلا سفن نأل ؛بارحلل امزلتسم انهه لثقلا ناكف :بارحلاب الإ [*./ ةيانبلا] .همد ةحابإب

 .همزال نم دبالف «لتقي نمم هنوك وهو «قافتالاب موزلملا ققحت دقو «ينافلا خيشلاو دعقملاو ىمعألا لتقي ال اذهو

 ةرامأ ةيروهقملا نأل ؛هكلم لاوز بجوي انيديأ تحت اروهقم ايبرح هنوك يأ :اذهف (ةيانعلا).ًايبرح هنوك وهو

 [ ١/8 ةيانعلا] .كلملا عافترا مزلتسي اهعافتراو .هتيكلام تعفترا اروهقم ناك اذإف «ةيك ولمملا

 .فوقوم هكلم :انلق يأ :حل ! انفقوتف (ريدقلا حتف).هنساحم فرعو هلحد نمم ناك هنأل :خ2! هدوع ىجريو

 نع ؛هلمع مكح نع مكحلا اذه قح يف :هلوقب زرتحا (ريدقلا حتف).كلملا لاوز وهو :مكحلا اذه قح
 [؟"785/8-4817 ةيانبلا] .ةداهشلا ةملك ديدحت بوجو نعو «هتأرما ةنونيب



 م«, نيدترم ا ماكحأ باب

 قحل وأ هتدر ىلع ّلتق وأ «تام نإو .ٌبسملا لَمْ لو السم نو! نأك راصو

 لإو ؛لاق 575 لازو ةةاامتع ٌببسلا لمعيف ؛هرفك رقتسا : هقاحلب مكحو «برحلا رادب
 ير ودقلا

 اب ناكوب ءنيسلسلل ةقرو ىلإ ةيقالسإ لا ميسا ذم لقفلا مديد ىلع لق وأ هتام
 :اككع» دمحمو فسويوبأ لاقو ..كلي ةفينح يبأ دنع دنع اذهو اديفا هتذر..لاطس. .ىقإ ةيسنألا

 ثري ال ملسملاو ءارفاك تام هنأل ؛ءيف امهالك :ي ان. يعفاشلا لاقو .هتثرول امهالك

 ةدرلا دعب نيبسكلا يف هكلم نأ اير راو جركإ كالا سلم رع تل

 ٌببس ةدرلا ذإ ؛هتدر ليبق ام ىلإ دنتسيو «ةتثرو. ىلإ ةتوهي لقتنيف ,هانيب ام ىلع ٍقاب

 ف دانتسالا نكمي هنأ :هكلي ةفينح يبألو .ملسملا نم ملسملا ثيروت نوكيف :توملا
 ءاهلبق همدعل ؛ةدرلا بسك يف ذانتسالا نكمي الو ةدرلا لبق هدوخو ماسلا وبصل

 مكح يأ :هقاحلب مكحو اة لسرا هيكف «ببسلاب :خسنلا ضعب قو «دادترالاب يأ :ببسلا لمعي ملو
 (ةيانبلا).اًك'ج نسحلاو رفز لاق هبو : ,كلر ةفينح يأ ددع .تاومألا مكح ف راصف .برحلا رادب هقاحلب يضاقلا

 [4//81 ةيائبلا] .اك'ج دمحأو كلام لاق هبو :يعفاشلا لاقو (ةيانبلا) .اعيمج نابسكلا :وعي :امهالك

 بسك يأ :نيبسكلا يف (ةيانعلا).عئاض لام هنأ رابتعاب نيملسملل نوكيل ؛لاملا تيب يف عضوي يعي :اًئيف نوكيف

 ١/5"[ ةيانعلا] .للإ جاتحم فلكم هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :هائيب اه .هتدر ةلاح بسكو مالسإلا ةلاح

 ناك املو :توملا ببس (ةيانبلا).رفاكلا نم ملسملا ثيروت اذه :لاقي امع باوج اذه :هتدر ليبق ام

 ءامكاح هتايح ءارسأا نم عرج رخآ ةملسإ ءارعلا نع عرب ربثآ اكن اك انوه لعج توملا ببس

 [/5/.68 ةيانبلا] .ةيثيحلا هذي ملسملا نم ملسملا ثيروت نوكيف
 دانتساب لوقلاو «توملا تقو ةثرو هل تناك اذإ نكلو ؛هتئرو ىلإ لقتني معن :تلق :خلإ ثيروت نوكيف

 كلم نأل ؛هتدر ْ هبستكا اميف نكمي الف ؛همالسإ يف بستكا اميف نكمي ناك نإ ةدرلا ليبق ىلإ ثيروتلا
 نوكي الف «توملا ببس ىلإ هيفا ةروملا كلم دعس نأ لاحتساف :باستكاللا لاخ ىلع رصبقم فروملا



 نيدترملا ماكحأ باب ا

 تفو 8 انراو يمبو .ةدرلا ةلاح هل اثراو ناك م هئري امنإ م ةدوجو هطرش نمو

 دنع هل اثراو ناك نم هثري هنأ :هنعو «دانتسالل ارابتعا كن ةفينح ىبأ نع ةياور يف هتوم

 هنأ :هنعو كمل ةلوتم ةذرلا نأ قاد هفلخي لب هنوع هقاقحتسا لطي الو ةدرلا

 لف تيداكا# هلق لق يبا داقعنا دعب ثداحلا| نأ ؛توملا دنع ثراولا دوحجو ربتعي

 دترملا توم يأ

 لتق وأ «تام ادإ ةملسملا هتأرما هترتو ضبقلا لبق عيبْملا نم ثداحلا دلولا ةلزنمت هداقعنا

 ةدرلا تنقو ًاعييحض اك قلو اًراف ريصي هنأل ؛ةدعلا ف يهو ؛هتدر ىلع

 [88/9 ةيانبلا] .ةدرلا لبق بسكلا دوجو يأ :ةدوجو (ةيانبلا) .ثيروتلا دانسإ طرش يأ :هطرش نمو
 نأ دبال دنتسملا نإف ؛هقاحل وأ ؛هتوم تقو ىلإ كلذك ىقبو ءاملسم ارح ناك نأب :خل | اثراو ناك نف

 .ةياورلا هذه ىلع هئري اي ؛ةدرلا دعب ثداح قولع | جه كل وأ .هئاب رقأ ضعب ملسأ ول <ىع ةانكسا كتنع

 (ريدقلا حتف) .هنع فس وي فأن رع ةياور هذهو : كنع ٠ (ريدقلا حتف) . دايز ن 7 نسحلا هنع اهاور : ةقبح يىبأ نع :

 توم لبق يأ :هتومب هقاقحتسا ١*[ 4/5 ريدقلا حتف]. ىخركلا لوع ةياورلا هذه ىلع :خلإ نم هثري هنأ

 هئروم توم دعب ةئرولا نم تام نمو «ثيرؤتلا وكح يق توملا ةلرنف ةورلا لإ فرو فاش ل دترملا

 [؟/85/9 ةيائبلا] .هلثم اذهو هيف هثراو هفلخي نكلو :هقاقحتسا لطبي ال ثاريملا ةمسق لبق

 الك ءرخلا ملسملا وهو «ثرآلا قاقحتسا ةفصب وه نم هتوس دنع فداصي نأ بجيف «دئتسي مث الوأ تبثي

 ناك عاوبس ل وما كلنع (ريدقلا حتف). حصأ اذهو :”لم ويصبملا" ِق لاق عهنزرع كلي ليم ةياور يهو : : كد و

 متي بينحلا نأل ؛توملا كامز ربتعت مرح الف : عا ثداحلاك (ةيانعلا).هدعب ثدح وأ عةدرلا تفقو ًاذايحويف

 5 دوج ريصي هنأ ِق :خ | دلولا ةلزن# م0 ةيانبلا| .ةدرلا دعب ثداحلا دلولا هنري ئح هب

 :نافصولا طرتشي نسحلا ةياور ىلع نأ :هلصاحو :"ةياهنلا" يف لاق ءنمثلا نم ةصح هل نوكيف ءضبقلاب

 طرتشي 0 فس ويب يبأ ةياور ىلعو ءلتقلا وأ تولملا تفو ل ايقاب هنوكو ؛ةدرلا تقو اثراو هن وك

 [*ا١ ؛/ه ةيانعلا| .ل وألا نود يناثلا فصولا ل طرتشي ه2 دمحم ةياور ىلعو ؛«لوألا فصولا

 ؛توملا ضرم يف نئابلا قالطلا تهبشأ ؛ةرايتخاب يهو «توملا ببس تناك امل ةدرلا نأل اذهو :اًراف ريصي هنأل

 .. .اهترإ ُق لاكشا اف ءاضيرم ةدرلا تفقوب ناك ولو ؛راف هنأل ؛ةدعلا ّق يه تام اذإ ثرآإلا بجوي مهو

 تع (هندر دنع ةئراو تناك األ ؟ةذعلا ةسطقتيم تناك نإو عهئرت اًهأ كن ةفينح يبأ نع فسويوبأ ىورو



 ؟.8 نيدترملا ماكحأ باب

 فالذمب «ءىفلا ُببسس دحوي ملف ءاهنم بارخ اهل هنأل ةاهتثرول اهّيسك ةدترملاو
 اهدصقل ؛ةضيرم يهو .تدترا نإ ملسملا اهجوز اهثريو 4: ةفينح يبأ دنع دترملا
 اهلامب هقح قلعتي ملف لتقت ال اهنأل ؛اهثري ال ةحيحص تناك نإو :هقح لاطبإ
 :هقاحلب مكاحلا مكحو ءادترم يرتا ر ادب قحل نإو :لاق .دترملا فالخب «ةدرلاب
 لاح ىف هبستكا ام لقنو هيلع ىلا نويدلا تلحو «هدال و تاهمأ و فورب 0 قتع

 ؛ناك امك افوقوم هلام ىقبي :هلنب ,كند يعفاشلا لاقو .نيملسملا نم هتثرو ىلإ مالسإإلا
 قاحللال بق

 «برحلا لهأ نم راص قاحللاب هنأ :انلو .مالسإإلا راد يف ةبيغلا هبشأف «ةبيغ عون هنأل

 ,مارلإلا ةيالو عاطقنال ؛مالسإإلا ماكحأ قح يف تاومأ مهو

 ةياور يهو طقف ةدرلا لاح ثراولا ةفصب ققحتلاب ءافتكالا ةياور ىلع عيرفت وهو ؛فسويوبأ لاق هبو <
 [©1 8/6 ريدقلا حتف].نسخلا ةياور ىلع بائكلا يف امو .هل لسوي يب
 ءلتقي لجرلاو «لتقت ال ةأرملا نأ :قرفلا لصاحو «ةمزالملا نم مدقت امل كاذ ذإ لتق الف :هانعمو :بارح ال

 ؛لجرلا فالخب ءاهام ةمصع كلذكف ءاهسفن ةمصع لورت ال ةدرلابو ؛«سفنلا ةمصعل عبت لاملا ةمصع نأ :هانعمو
 (ةيانعلا).اهتثرول اثاريم نوكيف ءاهكلم نيبسكلا نم دحاو لك ناك اكدر دعب ةيقاب اًهام ةمصع تناك املف

 [م١ه/ه ةيانعلا] .هدنع ءيف وهف هثدر لاح يف هبستكا ام نإف :دترملا فالخب
 مث ةدعلا يف يهو .تام اذإ ققحتي ناك امنإ جوزلا رارف نأل ؛اهثري ال نأ سايقلاو :خإ اهجوز اهثريو
 قلعت هقح نأ :هنايبو .خلإ اهدصقل :هلوقب هيلإ راشأ ام :ناسحتسالا هجوو ؛«لحرلا ىلع ةدع ال انهه

 ١*[ هزه ةيانعلا|] .اهدصق اهيلع دريف «هثاريم نع ةراف هقح لاطبإ ةدصاق ةدرلاب تناكف ءاهضرمع اهلا

 .لتقلا قحتست ال اهإ ثيح نم كتوملا ىلإ ةيضفم ربتعت مل اهدر نأ ىلإ ةراشإ :هقح قلعتي ملف
 يف هبستكا ام اذكو :نيملسملا نم (ةيانبلا).هتثروف دادترالاب اًراف ناكف ؛لتقلل قحتسم هنأل :دترملا فالخب
 :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ :تاومأ مهو .برحلا رادب هقاحلإ يأ :هنأل (ريدقلا حتف).امهوف ىلع هتدر مايأ

 ىرعخأ ةدلب يف ةبيغلا فالخب :مازلإلا ةيالو [31/9 ةيانبلا] .هانيدهف ارفاك يأ كُهاَِئَيْحَأَف ايم َناَك ْنَمَوَأ
 ©/1١7[ ريدقلا حتف] .كلذب قحلي الف ءاهيف ةتباث انمازلإ ةيالوو مالسإلا ماكحأ نإف ؛مالسإلا راد نم



 نيدترملا ماكحأ باب ام

 ؛يضاقلا ءاضقب الإ هقاحل رقتسي ال هنأ الإ «توملاك راصف «ىتوملا نع ةعطقنم يه امك
 يهو «هب ةقلعتملا ماكحألا كتدبأ هرم ررقت اذإو ءءاضقلا نم دبالف ءانيلإ دوعلا لامتحال

 ؛كني دمحم لوق يف هقاحل دنع ًاثراو هوك ربتعي مث .ىقيقحلا توملا يف امك اهانركذ ام

 تقو :هنللم فسويوبأ لاقو .لامتحالا عطقب هررقتل ءاضقلاو ةيبسلا وه قاحللا نأل

 اذه ىلع ىهف «برحلا رادب تقحلا اذإ ةدترملاو ءاضقلاب اتوم ريصي هنأل ؛ءاضقلا

 مالسإلا لاح يف هبستكا امم مالسإلا لاح يف هتمزل ىلا نويدلا ىضقتو .فالخلا

 بفيعضلا دبعلا لاق. .هتدر لاح يف هبستكا امم ىضقت نويدلا نم هتدر لاح يف همزل امو

 ٍفَي مل نإو «مالسإلا بسكب أدبي هنأ :هنعو كن ةفينح ىبأ نع ةياور هذه :هّللا همصع

 نيببسلاب قحتسملا نأ :لوألا دج و ةسكع ىلع هنعو ةدرلا بسك خرق ىضفي لطلب

 ؛نيدلا هب بجو يذلا ببسلا رابتعاب نيبسكلا نه دحاو لك لوصحو «فلتخع

 قاحللا يأ هدوع لامتحا يأ :لامتحالا عطقب (ةيانعلا).خلإ هوربدم قتع :هلوق ئيعي :اهانركذ ام

 (ريدقلا حتف).ررقتي هب ءاضقلابف «مولعم ريغ رمأ وهو ءارقتسم ناك اذإ الإ توملا ماكحأ بحوي ال
 ثري اقتعم املسم ءاضقلا تقوو ءادبع وأ ءارفاك ةدرلا تقو ثري ثيحب نم ناكول ىح :لإ فسويوبأ لاقو
 ثراولا دوحو ربتعي هني فسوي يبأ دنعف :فالئا اذه 1 ريدقلا ح 7710 نسوي يبأ دنع

 [؟9057/ ةيانبلا| .يرودقلا لوق هلك اذه :نويدلا ىضقتو (ةيانبلا)».قاحللا تقو .كل. دمحم دنعو ءءاضقلا ثقو

 ةياور يه| :هسكع ىلع (ةيانعلا).كلي ةفينح يِبأ نع يأ :هنعو (ةيانعلا).هكلاي رفز ةياور وه :ةفينح يبأ نع

 نأ عي :خلا لوألا هجو [ مداه ةيانعلا | .ةدرلا ., بسكي: نيدلا ءاضق يف أدبي نأ وهو [هنع كلي فس وي يبأ

 مزاللا نيدلا هب يدؤيل هبستكا هنأ رهاظلاف ؛مهأ ن :ردلا ءاضق نأل ؛نيدلل بحبوملا ببسلا وه سلا ىلع لماخلا

 «'منغلاب مرغلا" :525ٌ هلوق نمو «همرغ هيلعف ,ءيشلا منغ هل نمو «همئانغو ةنيادملا حابرأ نم بسكلا نوكيف «هيلع

 .ةدرلا بسك و مالسإلا بك" قا :نيسكلا نم .هلبق نم هقحلي بعت هنأل ؛؟ةنيادملا همارغ نيدلا ءاضقو



 555 نيدترملا ماكحأ باب

 .منغلاب مرغلا نوكيل ؛ةلاحلا كلت يف يذلا بستكملا بسكلا نم نيد لك ىضقيف
 ا هله طرش نمو عهيف توا ةنيبع ان دواس يناثلا هحجج و

 لت رملا

 .رخآ لحم نم هؤاضق رذعت اذإ الإ لل هزي يلقي اف (هدنع ةدرلاب كلملا ةيلهأ
 بفي مل نأب ةفينح يبأ دنع

 سلسل ةعاملل هلام كوكو ملل ترا الو اع اذإ يمذلاك هنم ىضقي ذئيحف

 قح مالسإلا بسك نأ :ثلاثلا هجو .انهه كلذك ؛هنم ىضقي نيد هيلع ناك ولو

 ناي رت اذإ الإ قرأ هنع نيدلا ءاضق قاف تقح "صلاح ةدرلا بسكو ةةلرولا

 فسوي وبأ لاقو .هقحل ًاميدقت مالسإلا بسك نم ىضقي ذئنيحف هب ٍفَي م
 ءامهيف ثرإلا يرجي يح هكلم اعيمج امهنأل ؛نيبسكلا نم هنويد ىضقت :اًد» دمحمو

 نم هيف فرصت وأ ؛هنهر وأ ةبهو وأ هقتعأ وأ «هارتشا وأ :هعاب امو :لاق . .ملعأ هللاو
 دترملا يرودقلا

 لتقف وأ «تام لإو ,ةذوقع تحص :ملسأ نإف «ف وقوم وهف :هندر لامع ُق هلا ومأ

١ 

 .نيهجولا يف عنص ام زوجي

 نامضلا نأ :ئععملا «عفنلا ةمجعملا نيغلا مضب منغلاو «ةنؤملا نامضلا ةمجعملا نيغلا مضب مرغلا :متغلاب مرغلا

 [884 14/9 ةيانبلا] .مالسإلا بسك هب دارأ :رخخآ لحم نم .همرغ هيلعف «منغلا هل نمف «ةعفنملا ضؤعب

 .اهدعب امو ؛قاتعإلاو ءارشلاو عيبلا نم :ةدوقع تحص يانبلا) .داثبج ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو ّت فسويوبأ لاقو

 رويس ياسو هيو يع بج ؛كلذك :لاق امغإو :ك ا. ةفيدح يبأ دنع

 [مد مه ةيانعلا| .قاحللاو «توملاو لتقلا يناثلابو ماسالا اههدحأب ديري :نيهجولا 8 (ةيانعلا) .عضوملا



 نيدترملا ماكححأ باب سا

 هنأل ؛قالطلاو داليتسالاك :قافتالاب ذفان :ماسقأ ىلع دترملا تافرصت نأ ملعا

 44 ؛ةحيبذلاو حاكنلاك :قافتالاب لطابو .ةيالولا ماتو كلملا ةقيقح ىلإ رقتفي ال
 اناحصأ سب

 ؛امه .ةانذدع ام وهو عةفق وت 8 فلتخمو ملسي ملام دترملاو ملسملا نيب ةأوأيسي الو

 هنوكل ؛ةيلهألا دوجو يف ءافح الو :كلملا دمتعي ذافنلاو «ةيلهألا دمتْكت ةحصلا نأ

 لبق نم هانررق ام ىلع هتوم لبق نايل ؛ُكلملا اذك و ءابطاخم

 ةدرلا درجمبو «دئرملا قالط عقي فيك :تلق نإف ["يفاكلا" يف اذك ءاعم ادترا اذإ :هتروص] :قالطلاو

 ءاذه اذكف زاج اًمدع يف اهقلط 5 هتح وز نابأ اذإ ملسملا نأ قرت الأ ؛ع ونمك. سيل اذه :تلق (ةأرملا نينت

 [؟38/9 ةيانبلا] .لاؤسلا دري الف اعم ناجوزلا دترا اذإ امك ءالضأ ةدرلاب ةنونيبلا عنمي نأ نكميو

 هنأ ليلدب كلملا ةقيقح ىلإ رقتفي ال داليتسالا نأل يأ داليتسالاك :هلوق ىلإ عجار :خ! رقتفي ال هنأل

 مامث ىلإ رقتفي ال قالطلا نأل يأ قالطلا ىلإ عجار :ةيالولا ماتو [*945/9 ةياببلا] .نبالا ةيراج يف حصي

 ؛ةعفشلا ميلست ذفانلا , مسقلا اذه قو كاب هسفن ىلع هل ةيالو ؛ ال هنأ عم هقالط حصي دبعلا نأ ىرت الأ (ةيالولا

 (ريدقلا حتف).هئرإ مسقلا اذه نمو :لطابو [35/8 ةيانبلا] .نوذأملا هدبع ىلع رجحلاو ؛ةبهلا لوبقو

 نأ نم نيدلا ريهظ هب رسف ام لصاح اذهو :هل ةلم الو (ةيانبلا) .ةحيبذلاو حاكنلا نم دحاو 5 نأ يأ :هنأل

 رقي ال هنأل ؛كلذ نم ءيش هحاكن يف ققحتي ال دترملاو ؛لسانتلاو ثراوتلا حاكنلا كلم نونيدي ىلا ةلملاب دارملا

 تذفن ملسأ نإف «فقوت املسم ضواف نإ دترملا نأ :هانعم :ةضوافملاك [*9١-+1م/ ريدقلا حتف| .ايح

 | ١ ة/ت ةيانعلا | .قافتالاب ةض وافملا لطب («بارخلا رادب هقاحلب ىَصف وأ .لتف وأ «ثام إو .ةض وافملا

 نيب حصن الف (ةرصن و انيدو الام ايوامسستي نأو ؛ةلافكو ةلاك و نمصت ةض وافغملا نأ ملع دق :ةاواسملا كلمتعت

 ضبفو ةباتكلا هنمو (هلشهرو ةقتع و هئارشو هعيب نم *ةان3دع ام وص .رفاك و ملسمهو غلابو يبصو كدبعو رح

 ,هدادتراب هيلع بجي لنقلا نأ عر الأ :ابطاخم هن وكل [عل نه ريدقلا ح تف | . ةيصولاو ةراجالاو نويدلا

 فلكم .هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :لبق نم (ةيانبلا).لتقلا هيلع بجي مل ةصقان وأ ؛ةمودعم هتيلهأ تناك ولو

 [751/9 ةيانبلا] .هرحآ ىلإ جاتحي



 ما نيدترملا ماكحأ باب

 دلعي هدلو تام ولو .هثري ةملسم ةأرما نم رهشأ ةتسل ةدرلا دعب هل دلو ول اذهو

 رداقل فس وي يف دنع نأ الإ «توملا لبق هّتافرصت حصتت ,هثري هل تووملا لبق ةدرلا

 لَتعُي الف حازت ةهبشلا ذإ ؛مالسإلا ىلإ هُدّوَع رهاظلا نأل ؛حيحصلا نم حصت امك «حصت

 ىلإ لحتتنا نم نأل ضيرلا نم عساس حما اي كس كنعو كدترلا» ناصو

 فالخب ءارهاظ لتقلا ىلإ ىضفيف يضفيف » كري املق هلع أشن امع ًاضرعم اميس ال
 مالسإلا وهو

 هانررق ام ىلع انيديأ تحت ” روهقم يبرح هنأ كم ةقينس لذا .لتقت ال اهنأل ؛ةدترملا

 «نامأ ريغب انراد لحخدي ىبرخلاك راصو هيلع ءانب تافرصتلا فقوتو عكلملا ففوت ف
 ”"2  دترملا اذه 9

 دقلة دكو فلاح فلوق ةلاقرست :كقؤتو ةبروقإو هوب

 نأل ؛ةملسم ةأرما نم :هلوقب ديق امنإو :ةملسف ةأرئا: نم (ةيانيلاز هوم لبق هكلم.غايق لخألو يأ :اذهو
 ىلع ربخي هنأل ؛ةينارصنلا نم مالسإلا ىلإ برقأ هنأل ؛هيبأل ًاعبت ادترم دلولا ناك ةينارصن تناك اذإ مألا
 ,ناهم وهو ةمارك امهنأل ؛ةيالو الو هل ةلم ال هنأل ؛ادحأ ثري ال دترملا «ةينارصنلا فالخمب ؛مالسإلا
 [*؟ ./5 ةيافكلا] .اهل اعبت ملسم دلولاف ؛ةملسم تناك نإو ةيالولا باب نم ثرإلاو
 (ةيانعلا) .اهدعب ةدرلا لبق دولوملا هدلو ثام ول نيعي :خعإ ةدرلا دعب .هثري ال ًالئاز هكلم ناك ولو :هثري
 كنا“ اذاف «بآلا ةذر تقر ًايح قاكهنألا ةذكولا اذنه هكزول ةدرلا دعب امكاق هكلجن نكي مل ىلف هوي ل
 .لاملا عيمج نم نعي :خإ حصت امك [*7 ٠/5 ةيانعلا] .هفرصت حصي كلملا مايقو ةيلهألا دوجو

 (ةيانبلا) .لاملا ثلث نم ئيعي :ضيرملا نم .دادترال ًاببس تراضو دترملل تضرع يلا يأ :ةهبشلا ذإ
 اذإ :هريغ لوق نالف لحتنا :لاقي "بدألا ناويد"يفو ,ىوعدلا ىلإ تبثأ نم نأل يأ :خإ لحتنا نم نأل
 [* 8 /م,/9 ةيانبلا] .ىوعدلا ةلمهملا ءاحلا نوكسو نونلا رسكب ةلحنلاو ؛هسفنل هاعدا
 كني ةفينح يبأ ليلعت نم اوركذ ام ىلإ ةراشإ :خإ هانررق ام ىلع .ًالصأ لتقت ال اهأل يأ :لتقت ال اهنأل

 فقوت ىلع يأ :هيلع ءانب (ةيانبلا).دترملا كلم لوزيو :هلوق دنع انيديأ تحت روهقم يبرح هنأ هلو :هلوقب
 لد يذلا يبرحلا نأب هيلع ضرتعاو [نملاو لتقلاو قاقرتسالا نيب يأ] :هلاح فقوتل |[ 9 ةيانبلا | .كلملا

 [7 ١/8 ةيانعلا] .ضارتعالا طقسي نملا زاوحب فارتعالاو ؛هتافرصت فقوتت فيكف ءائيف نوكي نامأ ريغب انراد



 نيدترملا هاكحأ باب 5225

 فالخب «ةيلهألا يف الزوع بح وأف ءنيلصفلا يف ةمصعلا ببس نالطبل لتقلا هقاقحتساو

 اهأل ؛ةأرملا فالخبو «ةيانحلا ىلع ءازج كلذ يف َقاقحتسالا نأل ؛دمعلا لتاقو «نازلا

 راد ىلإ برحلا رادب هقاحلب مكحلا دعب ٌدترملا داع نإف .لتقت ال اذهو «ةيبرح تسيل
 هيف فاقع الإ كيراولا نألا دليلا هيعيب هلام نع هكر دي ىف ةفحو امك ةايلسم مالامألا

 .هكلم نع ثراولا هلازأ اذإ ام فالخعب «هيلع مدقيف ؛هيلإ جاتحا ًاملسم داع اذإو ؛هئانغتسال

 ضقني الف .ححصم ليلدب ّحص دق ءاضقلا نأل ؛هيربدمو مقلز تاهمأ فالخبو

 .انركذ ال ؛املسم َلْزَي مل هنأكف :«كالذب ىضاقلا ىضقي نأ لبق ًاملسم ءاح ولو

 هيلع يضقملاك نوكي نأ بحي دترملا :لاقي امع باوج [(ةيانبلا). هتلر انغ باوج] :خلإ هقاقحتساو

 فالخب ءلتقلا ريغ ةلاح هل نكمت ال هنإف ءاصوصخ انيع لتقلل انيديأ تحت * روهقم هنأل ؛مجرلاو صاصقلاب

 .هلام نع امهنم دحاو كلم لوزي ال كلذ عمو «همالسإ ليو طيس رواسي نإف كترملا

 وهو اهببس ءافتناب ةمصعلا نالطبل نيلصفلا يف لتقلا قاقحتسا نأب قرفلاب باحأف .ةذفان امهافرصتو

 (ةيانعلا).دترملا لصفو يبرحلا لصف هب ديريو :نيلصفلا يف [١85-٠77/ه ريدقلا حتف] .مالسإلا

 راصو ءامشوق نع باوج :ةأرملا فالخبو (ةيانبلا).امهتيلهأ الو امهتمصع لطبت ال هنإف :دمعلا لتاقو

 ةمئألا سمش لاق :هيلإ جاتحا (ةيانعلا».برحلا راد لخد ثيح :هئانغتسال [75959/9 ةيائبلا] .ةدترملاك

 اذكه هيف مكحلا ناك ءايندلا ىلإ هداعأو ىلاعت هللا هايحأ نأب ؛ةقيقح هتوم دعب اذه ناك ولو :اذه يف كي ياولحلا

 ببسب ناك ءاوس :خل! اذإ ام [هنمضي الو هيف هل دوع الو .هيف ىضمب هنإفإ فالخب (ةيانعلا).ةداعلا فالح هنأ الإ

 [؟١7/ه ريدقلا حتف] .داليتساو ريبدتو قتعك هلبقي ال وأ «ةبه وأ عيبك خسفلا لبقي
 (ريدقلا حتف) .يقيقحلا توملاك هنأل ؛!دترم قاحللا وهو :ححصم ليلدب .قرلا يف نودوعي ال :هيربدمو

 نم هيلع ناك امو ؛يضاقلا ءاضقب نوقتعي ال ءمهاح ىلع هوربدمو هدالوأ تاهمأف انيس لري مم

 ءاضقب الإ رقتسي ال هنأ الإ :هلوق نم ئعي :انركذ امل ١/5”77[ ةيانعلا].تناك امك هلجأ ىلإ وهف «نويدلا

 |[ ةيانعلا | . يضاقلا



 م١1 نيدترملا ماكحأ باب

 ةنس نم رثكأل كلوب: تياحتف «ماللسإلا ةلاح- قب هل تناك ةيئارضن ةيراحم دترملا عيطو اذإو
 ةيدوهي 0

 تناك نإو فقري ذو هديا ووعو رح دلولاو هعلا كلو مأ ىهف :هاعداف ّدترا ذنم رهشأ

 داليتسالا ةحص امأ .بر كا رادب قحل وأ ؛ةدرلا ىلع تام نإ نبالا هنرو :ةملسم ةيراخلا

 رمجلل مالسإلا ىلإ هيرقل هل عبت دلولا ةينارصن تناك اذإ مألا نألف :ثرإلا امأو ءانلق املف

 لسم دلولاف ٌةملسم تناك اذإ انمأ ..ديرملا تنوي ذل .ديرللاو مقرمل مان ناسخ هيلع

 مث «برحلا رادب هلام. ٌدترملا قحل اذإو .دترملا ثري ملسملاو ءانيد امه رّيخ امنأل ؛اهل اعبت

 «برخلا رادب هقللأو ءالاق ذخأو ءعجر مث قحل نإف ,.ءيف وهف :لاملا كلذ ىلع َرهظ
 ن#

 9 ل رادب .

 رجُي مل لام لوألا نأل ؛مهيلع ذر :ةمسقلا لبق ةثرولا هتدجوف «لاملا كلذ ىلع يشف

 .اميدق اكلام ثراولا ناكو ؛هقاحلب يضاقلا ءاضقب ةثرولا ىلإ لقتنا :يباثلاو «ثرإلا هيف

 بألا داليتسا حص ح كلملا ةقيقح ىلإ رقتفي ال هنأ :انلق املف (ريدقلا حتف).نينس رشع ىلإ ولو :رهشأ ةتس نم

 [7717/© ريدقلا حتف] ."ريغصلا عماجلا" حرش يف ثيللاوبأ هركذ «هتراحب نم ةيراج نوذأملا دبعلاو «نبالا ةيراج
 اعنا فلولا تاكت ا نأ :دترملا مكح يف .مالسإلاب هيلع ربحي لب ؛ةدرلا ىلع رقي ال هنأل :مالسإلا ىلإ

 [4 ٠١57/4 ةيانبلا] . انيد نيوبألا ريخ عبتي دلولاو :ًانيد ام* ريخخ (ةيانبلا). دترملا , مكح يف راصف ؛هيبأل

 ةياورلا رهاظ وهو ؛"ريغصلا عماجلا" نيعأ باتكلا اذه باوج مث :مهيلع در .ةعبرألا ةمئألا عامجإب اذه :ءيف وهف

 هنأل ؛رهاظف قاحللاب ءاضقلا دعب ناك اذإ امأ ,هلبق وأ ؛هقاحلب ءاضقلا دعب لاملا هذخأو هدوع نوكي نأ نيب لصفي ال

 ايناث هقالسو ةهلععأو .هدوع ناك ؛هلبق داع اذإ امأو .برحلا رادب هزرحأو «رفاكلا هيلع ىلوتسا مث «ةثرولل كلملا ررقت

 مدع حجرتيل الإ اثاريم هتروريصل ؛قاحللاب ءاضقلا ىلإ جيتحا امو ؛هتوم ررقتيف ؛هدكؤيو «دوعلا مدع بناج حجري
 تاياور ضعب يفو ءءاضقلا ةلزنلمك ايناث هدوع م .هذحأو ؛هعوجر ناكف هتوم ررقتيف :ةمث هتماقإ ررقتيف ؛هدوع

 [.7*/ ريدقلا حتف].ةياورلا رهاظ هجولاو ؛ةثرولل اكلم لاملا ريصي ال قاحللا درجمب.نأل ؛اًيف هلعج "ريسلا"
 .هدوع دعب هب بهذ يذلا يناثلا لاملا يأ :ياثلاو .ةرم لوأ دترملا هب بهذ يذلا لاملا يأ :لوألا نأل
 [؟/ه ةيانعلا]| . اناخج هذخأ :ةمسقلا لبق ةمينغلا يف هلام دجو اذإ معدقلا كلاملاو :اميدق اكلاف



 نيدترملا ماكحأ باب م1

 (املسم كلت غل عاج 5 .نبالا هبتاك و ةنبالأ كل 18 دبع هل هني 8 ابل رخل د هل رملا | قحل ادإو

 هتوم ىلع ءانب مالسإلا راد ف

 اهذوفنل ةباتكلا نالطب 09 هججو ال هنأل . ؛ملسأ يذلا دترملل عَ لاو ةيتاكملاو (ه زئاحج ةباتكلاف
 ةباتكلا لدي

 تمر 0 دقملا كوس هاتين نم ليك ولاك دقطح وه يبل ثيراولا انليبسف تام ليات

 «ب رجلا رادب قحل م المس ةلانعر كتارا لتقف اذإو ,هنع ' ١١ عقي نمل ٌءالولاو هلك وملا ىلإ

 .هبلطي ةفينح ىبأ دنع ةصاخ مالسإلا لاح يف هبستكا لام يف ةيدلاف :هتدر ىلع لتق وأ
 ف

 مادعنال ؛ٌترملا لقعَت ال لقاوعلا نأل ابرج ةدرلاو مالساإلا ىف هسبتك ا اميف ةيدلا :الاقو

 اذهلو «نيلاحلا يف هتافرصت ذوفنل ؛هلام اعيمج نابسكلا :امهدنعو .هلام يف نوكتف «ةرصنلا

 نود هيف هفرصت ذافنل ؛مالسإلا يف بستكملا هلام هدنعو ءامهدنع امهيف ثرالا يرحب

 .ةدنع ائيف يانا ي؛ةدنع 7 لوألا نا ناك اذهو (هفرضصت فقوتل ؛ةدرلا ُْق برمخلا

 ةدرلا سا ةاللساللا :بسس#

 لح وأ كلذ ن م هتدر خيا تار 5 57 ذايعلا و -دتإ راف 007 ملسملا دي تعطق ادإو
 د -

 4 سيل فلاي ٌّق ةرذلا لقفصن عصاقلا ىلعف : 1 كلذ نم تامف اديس عاج مح اء اسبسا ىلا رادب
- 

 دترملا ةثرول
 قحل امل هنأل :هتهج نم ليك ولاك .هل دبعلاب ءاضقلا وهو يأ :ذفنم ليلدب .بتاك يذلا هببال ال :ملسأ يذلا

 لطبو ءءايحإلا مكح تبث داع املف :فيرصتلا يف هنع افلخخ هلعجو «هلام ىلع هنبا طّلس هنأك راص «برحلا رادب
 ؛ةباتكلا لدب ءادأ دعب هنم لصحي امنإ قتعلاو :هنع قتعلا .بألا انهه وهو :لك وملا [4 ٠7/8 ةيانبلا] .ثوملا مكح

 [+7 4/6 ةيانعلا] .امئاق قبب مل هل ناك يذلا كلملا نأل ؛ةباتكلا لدب ءادأ دعب ايلف عجر اذإ ام فالخب

 لصاحو «لتاقلا لام يف ال «ةلقاعلا ىلع ةيدلا بحب أطح لتقلا يف نإ :لاقي امل عفد :2! لقاوعلا نأل

 نوكيف «ملسملاو دترملا نيب اميف ةعطقيم يفو :ةرضنلا زابتعاب وهانقإ لقارعلا ىلع” ةيدلا بوحو نأ :مقدلا
 بسك يف يأ :امهيف (ةيانبلا).ةدرلا لاحو مالسإلا لاح يأ :نيلاحلا يف .هنويد رئاسك هلام يف ةيدلا

 بحي هدسفأف الام بصغ اذإ اذه ىلعو :+ل إ بوسكملا نود 4٠[ 84/5 ةيانبلا] .ةذرلا بسكو مالسإلا

 ["؟ 15/5 ريدقلا حتف] .لكلا يف امهدنعو ؛مالسإلا لام ف هنامض
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 م 0 نيدترملا ماكحأ باب

 دي تعطق اذإ ام فالخمب ,تردهأف ؛موصعم ريغ ًالحم تلح ةيارسلا نألف :لوألا امأ

 ردهي دقف ٌربتعملا امأ ءٌرابتعالا هقحلي ال رادهإلا نأل ؛كلذ نم تامف ءملسأ مث «دترملا

 هنأل ؛- هقاحلب ىضق اذإ :هانعمو - قحل اذإ ام وهو :ئاثلا امأو .ةدرلاب اذكف «ءاربإلاب

 مكح دوعي الف ,ريدقتلا يف ةثداح ةايح هٌمالسإو ؛ةيارسلا عطقي ت ار ءاريدقت اتيم راص

 ءاش نإ هنيبن يذلا فالخلا عد وهف «هقاحلب يضاقلا ضقي مل اذإف ؛ىلوألا ةيانجلا

 ةفينح يِبَأ دنع اذهو :ةلماك ةيدللا:هيلعف ةتانم مث ىلسأو قحلي مل نإف :لاق .ىلاعت هللا

 ضارتعا نأل ؛ةيدلا فصن كلذ عيمج يف :اكدح رفزو دمحم لاقو .اند# فسوي يبأو

 .ملسأف دترم َدي عطق اذإ امك نامضلا ىلإ مالسإلاب بلقني الف «ةيارسلا ردهأ ةدرلا

 بجي ملف :تردهأف (ةيانبلا).توملا ىلإ عطقلا ةيارس يأ :ةيارسلا نألف .هتدر ىلع تام اذإ ام وهو :لوألا امأ
 بجي مل اذإف «ةدرلا ضارتعال ديلا ف صاصقلا بحي ملو ءاهل ةميق ال لاح يف لصح اهقوف نأل ؛سفنلا ةيد

 ةلاح يف يهو ءديلا ةمصع لاح يف لصح ديلا عطق نأل ؛سفنلا ةيد فصن يهو «ديلا ةيد بجو صاصقلا

 ىلع ةبحاو يه :مكاحلا لاقف أطخ ناك اذإ امأ ايه عطقلا نوكل هلام يف ةيدلا تناك امغإو ,مالسإإلا

 تراص اذإ ةيانجلا نيعي :خ! رادهإلا نأل (ةيانبلا).الصأ نامضلا بحي ال هنإف :فالخب (ةيانبلا).هتلقاع

 [4 ١8/8 ةيائبلا] .ابجوم بلقني ال بحوملا ريغ نأل ؛كلذ دعب رابتعالا هقحلي ال ارده
 تام مث «بيعلاب هيلع هدر مث «ىلوملا هعاب مث ,دبع دي عطق ول يح اضيأ عيبلابو قاتعإلاب اذكو :ةدرلاب اذكف

 هب راشأ :هنيبن يذلا (ةيانبلا).ىرحخأ سفن اهنأل :ريدقتلا يف ا ةيانبلا] .نمضي الف عطقلا نم دبعلا

 مث ملسأو برحلا راد يأ قحلي مل نإف :لاق :هلوق وهو ؛هرخآ ىلإ ضقي مل اذإو :هلوق يلت لا ةلأسملا ىلإ

 كلذ غيم يف: كح رفزو دمحم لاقو ءاّد# فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «ةلماك ةيدلا هيلعف «تام

 مآ املس ءاغ مث «قحل وأ هتدر ىلع تام اذإ اميف يأ :كلذ عيمج يف ["؟5/ه ةيائبلا] .ةيدلا فصن

 [4 ٠7/9 ةيانبلا] .ءيش هيلع بحي ال لتاق هلتق ول لاحب راص :ةيارسلا ردهأ (ةيانبلا).ملسأو قحلي مل
 نامض الو ؛لوألا يف سفنلا نامض بجي ال ثيح تمي مل وأ ؛عطقلا نم تام ءاوس :خلإ عطق اذإ امك

 [4 8//٠١1 ةيانبلا] .رابتعالا هقحلي ال ردهلا نأ راملا لصألا ىلع ءانب ؛ياثلا يف ديلا



 نيدترملا ماكحأ باب م1

 اذإ امك ءسفنلا نامض:بحيف هيف تلو موصعم لحم ىلع تدرو ةيانجلا نأ :امهو

 (ةلماكلا ةيدلا)

 اهمايق ربتعملا امنإو «ةيانحلا ءاقب لاح يف ةمصعلا مايقب ٌربتعم ال هنأل اذهو ؛ةدرلا للختي م

 راصو هلك كلذ نم لزعم قيل ٌةلحو مكحلا توب لاح يفو ببسلا داقعنا لاح يف
 رتسلا لاخ وهو

 الاه بسنقتاو برحلا رادب قحلو بتاكملا دترا اذإو .نيميلا ءاقب لاح يف كلملا مايقك
 هتدر مايأ يف

 رهاظ اذهو .هتترولف ىقب امو هتبتاكم ةالوم نيفاو هناف : 1 ل نأ ىبأو هلاع لوغو

 ماماإلا ةذعغأ

 دنغ امأو .ابتاكم ناك | اذإ اذى ناك اذإ كلم ةدرلا بسن أن ؛امهلصأ ىلع

 اذكف «ةدرلاب فقوتت ال ةباتكلاو «ةباتكلاب هبامنك | كلف انإ بتاكملا نآلف :ءلي ةفينح يبأ

 :ىلوألا قيرطب ندألاب اذكف ,قرلا وهو ىوقألاب هفضل فقوتي ال هن هنأ ىرتاالا ةهناسكأ

 :«برخلا رادب اقحلو -هللاب ذايعلاوةتأرما , لجرلا دترا اذإو

 (ةيانبلا) .املسم نيلاحلا يف ناك هنأل :هيف تمتو (ةيانعلا).ملسم وهو دي عطق هنأ ضرفلا نأل :موصعم لحم
 هبو «عءاقبلا لاح يف ةمصعلا طوقس بج وي امغإو طقف ءاقبلا لاح يف نئاك اهللخت نأل اذهو :خا للختي م اذا بو:ةقاقبلا لاح ىف ةمصعلا طوقس بجو 'افو:«طقف ءاقلا لاح قا ءقك ايللخت نآلانه.. لا اليقح 1 اذ

 [4 07/8 ةيانبلا] .ةيانحلا ءادتبا لاح وهو :ل | داقعنا لاح (ريدقلا حتف).سفنلا يف صاصقلل ةطقسملا ةهبشلا تبثت

 .«طرشلا دوجو لاح وهو ءمكحلا توبث لاحو قيلعتلا لاح همايق ربتعملا لب «هب ةربع ال :خلإ مايقك راصو

 [؟؟5/ه ريدقلا حتف] .تقلط تلحدف اهحورت مث اهنابأ مث ؛قلاط تنأف رادلا تلخد نإ :هتحوزل لاق اذإ يح

 اذإ هدنغ دترملل نوكي ال ةدرلا بسك نأل ؛كل_ ةفينخح يىبأ لوق ىلع لكشم اذه نعي :امهلصأ ىلع

 ثيح :ةيتاكللاو رجلا دترملا نيب قرفلا ىلإ دلو ةفينح وبأ جاتحيو :بتاكسملل 47-1 هلعج انههو 0 ناك

 نلف :هلوقب هركذ اه ق هلا هةحجوو ءايئاكم تاك اذإ هل اكلم هلعجو ارجل ناك اذإ هل اكلم هبسك لعجي مل

 هقوحلب امكح توملاب اذكف «توملا ةقيقحب لطبي ال هنأل :ًابتاكم ناك (ةيائبلا).هباسكأ كلمب امنإ بتاكملا
 نأل ؛فرصتلا نع ةيعناملا يف ةدرلا نم ىوقأ قرلا ناك امو :قرلا وهو [5 ٠/8/8 ةيانبلا] .برحلا رادب

 ءارشلاو عيبلاك ةذفان هتافرصت ةماع امهدنعو «قالطلاو داليتسالاك عامجإلاب ذفان دترملا تافرصت ضعب

 [5 ٠9/4 ةيانبلا] .اهلك تافرصتلا نع عونممف دبعلا امأف ءامهريغو



 م1 نيدترملا ماكحأ باب

 :اعيمج مهيلع َرهظف ءدلو امهدلول َدِلّوو ءادلو تدلوو ,برحلا راد يف ةأرملا تلبحف
 ؛مالسإلا ىلع لوألا دلولا ٌرَبَجُيو ءاهدلو اهعبتيف «قرتسسُت ةدترملا نأل ؛ء نادلولاف

 هلضأو .ةدحتلل عبق ريخت هلآ هت ةقتتس ىأ نع. نسحلا ئورو. فلولا لو ربع لو

 ةقدص ةيناثلاو «نيتياورلا ىلع اهلك لئاسم ةعبرأ ةعبار يهو ءمالسإلا يف ةيعبتل
 ذلا يبصلا ٌُدادتراو :لاق .ةبارقلل ةيصولا ىرخألاو ,ءالولا رج ةلاثلاو ,رطفلا

 ءاّج دمحمو ةفينح يبأ دنع دادترا لقعي

 باوجلاف برحلا رادب هب تقحل مث ءانراد يف تلبح نإ اهإف «يقافتا برحلا رادب هدييقت :برحللا راد

 يف ناك اذإو «مالسإلا نع دعبأ ناك برحلا راد يف ناك اذإ قولعلا نأ يهو «ةدئافل هركذ هلعلو ؛ءكلذك
 (ةيانبلا) دلولا دلوو دلولا يأ :نادلولاف (ةيانعلا).رادلا رابتعاب هيلإ برقأ ناك مالسإلا راد

 [ ١4/4 ةيانبلا].ائيف نوكيف «ةيرحلاو قرلا يف مألا عبتي دلولا نأل :اهدلو اهعبتيف .رم امك لتقت الو :قرتست ةدترملا
 نوكي قيحف هدد دحل ايت ناك دحلل ات ًاملسم ناك و ها :ههجوو [ةياورلا رهاظ هذه] :خ ! ربجي الو

 [م 3 هزيل اميدبس عبتلا ناكل «هيبأل اعبت ناك ولو .التلع مدآ ةيعبتب نيملسم مهلك سانلا

 نيب قرفلاو ؛لئاسم عبرأ ىدحإ :هانعم لصاح :حلإ ةعبار يهو (ةيانبلا).انهه فالخلا لصأ يأ :هلصأو
 4٠١١/9[ ةيانبلا] .اهدحأ يئاثلا عمو ءاعبرأ ةثالثلا ريصت لوألا يعم نأ ةعبرأ عبارو «ةثالث عبار

 ةفينح يبَأ نع , نسحلا ةياور و «لئاسملا كلت يف بألا ةلزفمت.دجلا لعجي مل ةياورلا رهاظ يف نيعي :نيتياورلا ىلع

 هل بأ الو ءارسوم هدج ناك اذإ ريغصلا دلولل :رطفلا ةقدص [7//ه ةيانعلا] .بألا ةلزنمت اهيف دحلا لعج

 [؟//ه ريدقلا حتف] .هيلع بحت نسحلا ةياور يفو «ةياورلا رهاظ يف دحلا ىلع بحت ال دبعو رسعم بأ هل وأ
 هؤالوو «همأل اعبت رح دلولاف هنم تدلوف ءدبع بأ هلو :دبعب تجوزت ةقتعم :اقروص :ءالولا رج ةغلاثلاو

 «هرجي نسحلا ةياور يفو «ةياورلا رهاظ يف همأ يلاوم نع هيلاوم ىلإ هدفاح ءالو رجي ال هدج قتع اذإف ؛همأ يلاومل

 يذل ىصوأ اذإف «ةبارقلل ةيصولا «ةعبارلا يهو ىرخألا ةلأسملا يأ :ىرخألاو (ريدقلا حتق).هوبأ قتعأ ول امك
 نيدلاولل ةّيِصَوْلا :ىلاعت هللا لاق ؛ةبارقلا نم برقأ هلعج ىلاعت هللا نأل ؛دلاولا ةيصولا يف لخدي ال «هتبارق

 سيل هنأل ؛لخدي ةياورلا رهاظ ىلعو «بألاك هنأل ؛.سحلا ةياور ىلع اضيأ لحدي ال دحلا مث :4َنيبَرقَأْلاَو

 دعب ملسم بيرق هل تام ولف ؛حصي يأ :دادترا .ادترم ريصي دترا اذإ نعي :لقعي 4٠١/5[ ةيانبلا].بلاك
 [؟7/8/ه ريدقلا حتف] .دادتراب سيل :لاقو ءعجر مث ء«فسويوبأ لوقي ناك هبو ؛هنم ثري ال ؛هتدر



١ 1 

 لاقو «نيرفاك اناك نإ هيوبأ ثري الو مالسإ همالسإو ء اتقي الو مالسإلا ىلع ربجيو

 6 59 “اف هيف بأ ع عب * هنأ م ُِق قري ردا نيل هدادتراو ,مالسإب سيل

 ؛هابص يف ملسأ هذ الع , ايلع نأ : :هيف انلو هل َلهؤي الف ةرضملا اهوشت ًاماكحأ همزلي هنألو

 هل لحتو هل ةكرشملا حاكن حصي الو «نيملسملا هبراقأ ثريو «نيرفاكلا هيوبأ ثري الف :مالسإ همالسإو

 ةيلصألا ةفص نيب يانتلل :الصأ لعجي الف (ريدقلا حتف).كلذ وحنو ريزنخلاو رمخلا ةيلام لطبتو «ةنمؤملا

 ًالبقتسم ًالصأ لعجي الف ؛هيوبأل ًاعبت حصي همالسإ مث زحعلا ةمس ةيناثلاو ةردقلا ةمس ىلوألا نأل ؛ةيعبتلاو
 (ريدقلا حتف).ةكرشملا هتجوز نيبو هنيب ةقرفلاو ثرإلا نامرح نم :اماكحأ [؟؟95-*54/ه ريدقلا جف.
 [75/ه ريدقلا حتف].قاتعلاو قالطلاك :هل لهؤي الف

 .يبصلا مالسإ ةحص تابثإل ءاهقفلاو نييلوضألا انباحصأل روهشم ليلد اذه :حلإ ايلع نأ هيف انلو

 :ليقو ؛نينس رشع :ليقو «نينس عبس هرمع ناك :ليق ؛يبص وهو ملسأ ههحو هللا مرك ايلع نأ :هلصاحو

 مم عمج ركذو .هرخافم نم اذه دعو «ريسلا بتك يف طوسبم وه امك «كلذ ريغ :ليق «نامث :ليقو ؛عست

 :هبتاكو هللا لوسر رهص انأ لئاضف يل نإ !نسحلا ابأ اي يلع ىلإ بتك د: ةيواعم نأ ريسلا باحصأ

 :هذه يهو ءاراعشأ هباوج يف دي يلع بتكف

 يمع ءادهشلا ديس ةزمحو يرهصو يخأ يبنلا دمحم
 يمأ نبا ةكئالملا عم ريطي يسمي و يحضي يذلا رفعج

 يمحلو يمدب اهمحل بوشم يشرع و نيكس دمحم تنبو
 يمهسك مهس هل مكنم نمف ايهتم ئانبا دما | ظبسو

 يملح ناوأ تغلب اني ويقف ارط مالساإلا ىلإ مكتقبس

 مالتحالا مضلاب , للتو اعيرج يأ ةلمهملا ءارلا ديدشتو ةلمهملا ءاطلا مضب ارط :"بهاوملا حرش" يف يناقرزلا لاق

 ؛مالسإلا يف هرخافم ملعيل هظفحو ؛يلع يف ناوتم لك ىلع بجي امم راعشألا هذه :يقهيبلا لاقو ؛ىهتنا غولبلاو
 :امه ءنيتيب ريغ لقي ملشد ايلع نأ يرشخمزلاو يزاملا نع ًالقان سوماقلا بحاص هركذ :تلق نإف .ىهتن

 اورفظ امو اورب ام كبرو الف يلتقتل ينانمت شيرق مكلت

 -  رثأ هل وفعي ال نيقوو تاذب مهل تمذ نهرف تكله نإف



 م نيدترملا ماكحأ باب

 يهو ؛مالسإلا ةقيقحب ىتأ هنألو ءروهشم كلذب هراختفاو *«هّمالسإ لع يببلا حّحصو
 ءفرع ام ىلع داقتعالا ىلع ليلد ِعْرَط نع رارقإلا نأل ؛هعم رارقإلاو قيدصتلا
 وهو «عفانملا لجأ نم ىهو «ةيوابقع ةاحبو ةيدبأ ةداعس هب قلعتي امو «درت ال قئاقحلاو

 :ةدرلا يف مهو ,هبوشب ىلابي الف ءاهريغ هيلع ىنتبي مث ,يلصألا مكحلا

 قيرط ىلع دوهيلا ضعبل ابيحمب يلع لوق نم ربيخ ةوزغ يف :'ملسم حيحص" يف ام دودرم اذه :تلق <
 ىلع هتايبأ رصحف ةلمجلابو «هتايبأ ضعب يوبنلا دجسملا ةرامع يف اضيأ راكب نب ريبزلا ىورو «مظنلا

 .حيحصب سيل نيروك ذملا نيتيبلا

 يىسخ رسلا ةمئألا سمه لام هيلإو «نامبإلا ةقيقح يف لاد ناسللاب رارقإلا نأ ىلإ ريشي اذه :قيدصتلا يهو

 قيدصتلا ةقيقح هنأ ىلع روهمجلاو ؛هدنع هاركإلا دنع طقسي دئاز نكر رارقإلا :اولاق مهنكل «ةعامجو

 يف ليصفتلاو «يديرتاملا روصنم يبأ بهذم وهو «هيلع نامبإلا ماكحأ ءارجإل طرش رارقإلا امنإو .طقف
 .ةرضملا اهوشي ماكحأ همزلي هنأل :امهوق نع باوج :هب قلعتي .مالكلا بتك

 .يلصألا عوضوملا تافرصتلا يف هيلإ روظنملا نأل ؛هبوشب ىلابي الف «ثاريملا نامرح لثم :اهريغ هيلع ىنتبي

 4١5/9-41١17[ ةيانبلا] .هلجأل ءيشلا كلذ عضو ام :يلصألا مكحلا نم دارملا :ةعيرشلا جات لاقو

 لوقن انسلو ءاعم الصأو اعبت هنوك عامتجاب انلق ول مزلي امنإف ءركذ يذلا يقانتلا امأو :هبوشب ىلابي الف

 [؟*0/5٠ ريدقلا حتف| .اراتخم رقيو «لقع اذإف ءلقعي مل ام عبت وه لب «هب

 لوصألا بتك ف ام ىلع ماقملا ليصفت 2! ةدرلا 8 | (ةيانعلا) . لل يعفاشلاو رفزو فس وي ن يأ] مهو

 تاعالاك :لوألاف ؛دابعلا قوقح اذكو ءامهنيب طسوتمو ء«ضحم راضو ؛« ضخ عفان * ةيألز ىلاعت هللا قوقح نأ

 نامرحك ةرضملا ثروي هنأب مهيلع دروأو ؛عرشلا نم قيلي ال ةداعسلا نم رجحلاو «نيرادلا ةداعس طانم

 - ءامهالوأ وهو :لوألا :نيهجوب هنع بيحأو «هنم ىدأتي ال نأ يغبنيف ؛«كلذ ريغو حاكنلا ةقرفو «ثاريملا

 نامت نبا وهو ىلع ملسأ :لاق ؛ةورع نع "هخيرات" يف يراخبلا جرخأف هت ىلع مالسإ يف ةياورلا تفلتخا *
 جرخأو «ةنس رشع نبا وهو ملسأ ايلع نأ قاحسإ نبا قيرط نم لئاضفلا يف "كردتسملا' يف مكاحلا جرخأو ؛تاونس
 [2 855/7 ةيارلا بضن] :ةنس ةرشغع سمخ هرمع ناك هنأ نيسحلا نع ةداتق نع رمعم انث قازرلادبع قيرط نم



 نيدترملا ماكحأ باب نش

 ىلعأ هب قلعت هنأل ؛كلي فسوي يىبأ لصأ ىلع مالسإلا فالخب ,ةضحم ةرضم امنأ
000 

 درم الو (ةقيقح ةدوحجوم امهنأ :اهيف كنج دمحنو ةفينح ىبآلو .نيفأ ايه ىلع عفانملا

 ؛لعقي الو :هل عفنلا نم هيف امل ؛مالسإلا ىلع ربحي هنأ الإ ,مالسإلا يف انلق امك «ةقيقحلل

 :مهيلع ةمحرم كايبصلا نع ةعوضوم تابوقعلاو (ةبومع هنأل

 ءيش نم مكو ولسه تارضملاو ؛ةداعسلا وه مالسإللاب ىلصألا د وصقملا نأ نم فنصملا هركذ <

 تب اال تارضملا نأ :يناثلاو .هيلع قتعلا بترت عم زوجي «بيرقلا ةبه يبصلا لوبقك ادصق تبثي الو ءاعبت تبثي

 :ةوزلا رقك ىلإ فايظت'ةقرفلاو :«بيرقلا رفك ىلإ فاضت كازيلل.نامرس الغم رهأ بايسآب لب ؛مالسآلا
 تتاتسألا ىلإ تارضملا هذه ةفاضإف تانسألا ب رقأ ىلإ فاضت ماكحألا نإف ,هيف ام يفخي الو هيلع سفو

 سايقلاف «ةرخآلا يفو ايندلا يف ضحم ررض هنإف رفكلاك :ياثلا مسقلاو ديعب بيرق مالسإلا نوك عم ةديعبلا
 هنأل ؛اناسحتسا حصي :ةفينحوبأو نسويوبأ لاقو يلمحمو يعفاشلا هيلإ بهذ امك يبصلا نع حصي هل نأ

 كيلع ىفخي الو .فنصملا هعبتو نييلوصألا ضعب هدروأ اذك «ةقيقحلل درم الو ءرفكلا ةقيقح هنم دجو دق

 ,ةقيقحلا دوجو درحم ةدرلا رابتعا رادم ناك ول هنإف «قاتعلاو قالطلاك تارضملا نم ةدرلا ريغب ضقتنم هنأ

 طقسي الف ؛هسفنب ضحم حيبق رفكلا نأ هعم مضي نأ ىلوأف .هنم امهدوجو دنع هقاتعو هقالط حصي ناكل

 .ايندلا ماكحأ قح يف وه امنإ فالخلا اذه مث ,لقاعلا يبصلا يف مالكلا نأل ؛عءومسم ريغ رذعب هحبق

 ثلاثلا مسقلاو .هيلع ىلصي ال دترملا يببصلا تام ول بح اقافتا ةدرلا حصت ةرخآلا ماكحألا يف امأو

 قوقح امأو .هيلع بوجوو موزل ريغ نم اهب يبصلا ةرشابم حصي ةيندبلا تادابعلا نم اهريغو ةالصلاك

 ناك امه (يلولا نحيف نبا شنب سمو اذا لوبتك انفع عفت اهنح ناك اعف :تاالماعملا نم ديعلا

 ءرساخو حبار هنإف عيبلاك اطسوتم اهنم ناك امو ؛يلولا هل نذأ نإو هنم حصي ال هوحنو قالطلاك اضخم ًاررض

 .هقاتع الو هقالط عقي ال اذهو ءهل زوجي ال ةضحملا ةرضملاو :ةضحم ةرضم .هنذإ ريغب ال يلولا نذإب حصي

 .برحلا دوجول لتقي هنإف «غلابلا فالخب :لتقي الو .مالسإلا ىلع ربحلا يأ :هيف امل

 يبصلا نع لتقلا ةبوقع طقسأ هنأل ؛رظن هيف :"ةياهنلا" يف لاق : [مهيلع محرتلا لجأل يأ] مهيلع ةمحرم
 ءرافكلا رام اقع زلال قلاع مي دلع سرع 1 ردوب هوويعارآ سرا قاع هللاو هابصل ةمحرم دترملا

 ظوشيملا" ف هيلإ راشمو ؛يشاترمتلا مامالل ' 'ريغصلا عماجلا' رارسألا"ىف هيلع  صوصنم كللذو

 "2 الر



 هرارقإ نأل ؛هذادترا حصي ال نايبصلا نم لقعي ال نمو «لقْعَي يذلا يبصلا يف اذهو
 فالزملا اله

 .لقعي ال يذلا ناركسلاو نونحملا اذكو «ةديقعلا رييغت ىلع لدي إل

 امنإو :هلوق وهو ,"طوسبملا" ليلعت نم هانركذ ام دترملا يبصلا لتق مدع يف للعي ام ىلوأو :لاق مث <
 [١771/ه8 ةيانعلا] .رغصلا يف همالسإ ةحص يف بَ ءاملعلا فالتخا ببسب ةهبشلا مايقل لتقي ال

 يف ام دمحأو كلام لوق وهو :لقعي ال (ريدقلا حتف).همالسإ الو عامجإلاب هدادترا حصي ال :اذكو

 [؟757/5 ريدقلا حتف] .لوق يف يعفاشلاو ؛ةياور



 ةاغُبلا باب
 لا ير لإ داعم :مامإلا ةعاط نم ارسرخو هاب ولع نيملسملا نم موق بلغت اذإو

 ارهق ىلوتسا

 هوعدب إف هوتي يح لات أديت الو دي اذهل نب عقدي "رشا للرب :نيرمألا ٌةنرعل
 . هرضتخ" قف هلي كلم يرودقلا هركذ اذكه ا ا 9 يح مهلتاق

 نع جورخلا وهو «يغبلا نمءضاق عمج ةاضقك غاب عمج وهو ةاغبلا ماكحأ نايب يف باب اذه 57 :ةاغبلا باب

 هيلع جرخف ءهب نينمآ اوراصو :مهمامإ ىلع اوعمتجا اذإ نيملسملا نأ :ئئشورتسألا لوصأ يف لاقو «مامإلا ةعاط

 نإو ؛مهفصنيو ؛ملظلا كرتي نأ هيلعو ؛يغبلا لهأ نم اوسيل مهف ؛مهملظ ملظل اولعف نإف ؛نينمؤملا نم ةفئاط
 [5 75-1557 ٠/9 ةيانبلا| .يغبلا لهأ مهف ءانم قحلا :اولاقف ءةيالولا قحل اوعدا نكلو ءمهملظ ملظل كلذ نكي مل

 (ةيانبلا) .ةغامجلا ىلإ مقوعد عم مههبش فشك يأ :هنألو .بحتسم لب بجاوب سيل اذه :مهتهبش نع

 .لتقلا ىلإ جاتحي الف :هب أدبيف [479/5 ةيانبلا] .لاتقلا رحآلاو «ةعامجلا ىلإ ةوعدلا امهدحأ :نيرمألا

 نمحرلادبع انث يلع نب ورمع انربخأ :لاقف ءيلع صئاصخ يف "ىربكلا هننس" يف يئاسنلا هاور *
 تجرخ امل :لاق سابع نب هللادبع نثدح يفنحلا كامس ليمز وبأ ئثدح رامع نب ةمركع اس يدهم نب

 ءالؤه ملكأ يلَعَل ةالصلاب دربأ !نينمؤملا ريمأ اي :يلعل تلقف .فآلا ةتس اوناكو «راد يف اولزتعا «ةيرورحلا
 مهو راد ف مهيلع تلخد ىح تيضمو «يبايث تسبلف ءالك تلق «كيلع مهفاحأ نإ :لاق «موقلا

 25 ىتلا باهحصأ دنع نم عكتيلا تلق علب ءاح ام:سابع نبا اي. كب ابحرم :اولاقف ءاهيقا نوعمتمم

 مكنم هليوأتب ملعأ مهف «نآرقلا لزن مهيلعو ؛هرهصو 55 يبنلا مع نبا دنع نمو ءراصنألاو نيرجاهملا
 ام اوتاه :تلق «مهنم رفن يل ىحتناف «نولوقت ام مهغلبأو ءنولوقي ام مكغلبأل دحأ مهنم مكيف سيلو

 يه ام :تلق كالت :اولاقف ءهب نمآ نم لوأو عهنتخ و «همع نباو 25 هللا لوس باحصأ ىلع متمقن

 ىلع اولتقف ء.مهرئاس يقبو :نافلأ مهنم عجرف :-لاق نأ ىلإ-هللا نيد ىف لاحرلا مكح هنأ نهادحإ :اولاق

 [ةيرورحلا سابع نب هللادبع ةرظانم ركذ غ55/5١] .راصنألاو نورجاهملا مهلتقو :مهتلالض



 مب ةاغُبلا باب

 اوركسعت اذإ مهماتقب أدبي نأ زوجي اندنع نأ هلي هداز رهاو فورعملا مامإلا ركذو

 ملسمل لق زوجي ال هنأل ؛ةقيقح لاتقلاب اوعديب نيح زوجي ال :ثب يعفاشلا لاقو اوعمتجاو
 مكحلا نأ :انلو .هدنع حيبم رفكلا سفن نأل ؛رفاكلا فالخب ,نوملسم مهو اعفد الإ

 مهلاتق ةقيقح مامإلا رظتنا ول هنأل اذهو ؛عانتمالاو عامتجالا وهو «ليلدلا ىلع رادي
 لاتقلا , ]يلد

 نورتشي مفأ هغلب اذإو ءمهرش عفد ةرورض ليلدلا ىلع راديف «عفدلا هنكمي ال اعر

 ,كلذ نع اوعلقي تح مهسبحيو ءمهذحأي نأ يغبني «لاتقلل نوبهأتيو «حالسلا

 تيبلا موزل نم هلم ةفينح يبأ نع يورملاو .ناكمإلا ردقب رشلل اعفد ؛ةبوت اوُندحيو
 .ةردقلاو ءانٌعلا دنع بحاولا نمف قلا مامإلا ةناعإ امأ :مامإلا منع لاج ىلع لومحم
 مهي اوقحتلي اليك مهرشل ًاعفد ؛مهيَلَوُم عنو ؛مهحيرج ىلع زهجأ :ةئف مهل تناك نإف

 (ريدقلا حتف).دنقرمم يضاق تباث يبأ مامإلا يضاقلا تمعأ نبا ناكو تمخألا نبا :هانعم «هداز رهاوح :ةداز رهاوخب
 ؛نوملسم ةاغبلا يأ :كثوملسم مهو (ةيانبلا).ملعلا لهأ رثكأو دمحأو كلام لاق هبو :يعفاشلا لاقو

 دنع ىأ :ةدنع حيبم (ةيانبلا) .نينمؤملا نم نيتفئاطلا ىدحإ يأ كاَمُهاَدَحِإ تهب نإفإ لع هلوق ليلدب

 [[*./4 للا دمار وه ةلعلا اندنعو ء؛هدنع رفكلا وه لاتقلا ةحابإ ةلع نأ يعي هلي يعفاشلا

 .رفسلا يأ ةقشملا ةلع ىلع راد رضقلا نأ املك «ةقيقح لاتقلا دجوي مل نإو :رادي مكحلا نأ

 عرسي ةنتفلاو اصوصخ مهعمج رثكتو مهتكوش يّوقتل :عفدلا هنكمي ال .مامإلا عابتا نع يأ :عانتمالا
 .هنوديريو لاتقلل نودعتسي يأ :نوبهأتيو (ريدقلا حتف).رثكألا مهو داسفلا لهأ اهيلإ
 اذإ ةنتفلا :هلوق نم :ةفينح يبأ نع يورملاو 45١/9[ ةيانبلا| .عانتمالا وهو عالقإلا نم :اوعلقي ىتح
 نم رف نم" :ةَتِفَع هلوقل ؛هتيب يف دعقيو ؛ةنتفلا لزتعي نأ ملسم لك ىلع بجاولاف «نيملسملا نيب تعقو
 هنأ ىلع لومحم "كتيب سالحأ نم اسلح نك" :ةباحصلا نم دحاول لاقو :"راتلا نم هتبقر هللا قتعأ ةنتفلا

 ؛لوعفملا ءانب ىلع [بلقنيف أربي نأ نم انوا : رهجأ [85/ه5 ريدقلا حتف| .ءانغ الو ةردق مهل نكي مل

 [871/© ةيانعلا] .هيلع تممتو هلتق تعرسأ اذإ حيرجلا ىلع تزهحأ :لاقي



 ةاغُبلا باب ماب

 لاقو .هنود رشلا عافدنال ؛مهيلوم عبتي غو (مهخح رج ىلع رهجي م :ةئف مش نكي م لإو

 هيلإ ةحججاح ال

 ءاعفد مهلنق قبب مل هوك رت اذإ لاتقلا نأ ؛نيلاحخا يف كلذ زوجي ال : يلد "- يعفاشلا

 لوقل ؛لام محل مسقي الو ؛ةيرذ مه ىبسي الو .هتقيقح ال هليلد ربتعملا نأ هانركذ ام هباوجو
 ةلئاقملا : لن

 ةددقلا وهو *ء"لاع ديوي الو هريس شكو لاو هنيسأ لثقي الو" لما عري مط ىلع

 مامإلا لتقُي تناك نإف ."ةئف مه نكي مل اذإ هليوأت" :ريسألا يف هلوقو .بابلا اذه يف

 زوجي ال :«ث يعفاشلا لاقو .هيلإ نوملسملا اا لإ مه يح السب | ولتاعي أي سأب الو

 .هاضرب الإ هب عافتنالا زوجي الف ؛ملسم لام هنأ :هل ؛فالخلا اذه ىلع عاركلاو

 ةجاحلل هتمسُف تناك ,ةرصبلاب ةناحتصأ ني ب اميف حالسلا سة قف الغ نأ :انلو

 ؛ىلوأ يغابلا لام يف «ةجاحلا دنع لداعلا لام ُْق كلذ لعفي نأ مامالل ناو" :كيلمتلل ال

 ةيلوتلاب :هوكرت اذإ (ريدقلا حتف).اهمدعو ةئفلا يلاح يأ :نيلاحلا يف .عابتإلاو زاهجإلا يأ :كلذ زوجي ال
 هنأل اذهو ؛هيلإ ةجاح الف ءعفترا دق مهرش 2 ؛رئشلل :اعفد |[ ا//ه ريدقلا حتف| .هنع ةزجعملا ةحارجلاو

 .عامتجالا وهو لاتقلا ليلد يأ :هليلد ال ةيانبلا] .جراوخلا ريغ لاتقك راصف «عفدلا هجو ىلع لاتق

 جراوخلا لاتق باب يأ :بابلا اذه (ةيائبلا).ر/“ ىلع عم ةشئاع ةعقو هيف ناك يذلا مويلا وه : لمجللا موي

 اررلا يف ةرو ةفرضيلاب: ماتو, نعتاعلا نيبو اني: هاما اله ,رتلل ًامقح :هلرقن لإ .ةزاإ :افزكذ ال
 (ةيائبلا).مهيلإ اهدر اهرازوأ برحلا تعضو امل اذهو :كيلمعلل ال ا عاركلاو

 ىلع نع ريخ دبع نع يدسلا نع كيرش انثدح مدآ نب ىبجي انثدح "قنضم" رخآ يف ةبيش يبأ نبا ىور *

 نع ردنم نع رطف نع وأو انثدح لمجلا ةعقو باب يف "م لا وجت فا ةيوق يبأ مولا عزو #0

 [لمجلا باتك ]4581/1١51 .حالسو غارك نم هيلع اوفاجأ ام ركسعلا يف لمحلا موي مسق ايلع نأ ةيفنحلا نبا



 م" ةاغبلا ب باب

 ؛مهيلع اهدري الو «مهلاومأ مامإلا سبحيو .ىلعألا عفدل و ررضلا قاحلإ هيف نيعملاو

 عفدلف :سبحلا امأو .هانيب املف ةمسقلا مدع امأ ءمهيلع اهدريف اوبوت قح اهسقي الو

 عيب هلأ ةلإ ةاهنلإ عادم هلا ناك انإو بهتع هس انفو «بهكاوش سكي مهرغ
 ؛ةرورضلا عافدنالف :ةبوتلا دعب درلا امأو .رسيأو رظنأ نمثلا سبح نأل ؛عاركلا

 جارخلا نم اهيلع اوُبلغ لا د البلا نم ىغبلا لهأ دابج امو :لاق .اهيف مانغتسا الو

 مهمَحَي ملو «ةيامحلا رابتعاب هل ذحألا ةيالو نأل ؛ايناث مامإلا هذتأي مل :رشعلاو

 نإو «هقحتسم ىلإ قحلا لوصول ؛هنم 5 نم أزحأ :هقح يف هوفرص اوناك نإف

 هنأل ؛كلذ اوديعي نأ ىلاعت هللا نيبو مهنيب اميف هلهأ ىلعف :هقح يف هوفرص اونوكي مل

 ؛جارخلا يف مهيلع ةداعإ ال : اولاق ةفيعطلا دبع | لاق .هقحتسم ىلإ لصي مل

 0 :كلذكف ءارقف اوناك نإ 4 قر فا راق" كاي فراس ارك قلقا

 روهظل ؛هبش وهي سح هنكل 4 ؛مامإإلا هذخأي لبقتسملا يو «ةاكزلا | يب هانيب لقو .ءارقفلا
 ّنآلا لوحلا يف ةاكزلا باتك

 مهيلع سيلف :مهيلع َرهَظ مث يغب ىلا رتل عم نيااي#و قكعر قغأ نبي ديالو
 لوتقملاو لئاقلا

 ديب للا راد يف لئقلاك ًابحوم دقعني ملف « «لتقلا نيح لدعلا مامإل ةيالو ال هنأل ؛ءيش

 ةيالولا مدعل

 (ةيانبلا).:5 يلع لوق ىلإ ةراشإ :ةانيب املف (ةيانبلا).نيملسملا ةماع ىلع عقاولا ماعلا ررضلا وهو + للا عفدل

 (ةيانبلا).ةمدخلاو ةقفنلا ىلإ جاتحي هءاقبإ نأل :رسيأو رظنأ (ةيانبلا».مهتكوش رسك لجألو يأ :اذهو
 [ 475/9 ةيانبلا] .لدعلا لهأ نيب مسقت الف ءاهتمصعل ىغبلا لهأ لاومأ يف يأ :اهيف

 بجوي ال ءاضق ةبلاطملا طوقس نأل 2 مهنيب اميف (ةيانبلا).هل عراشلا اهنيع ىلا ةهجلا يف يأ :هقح ٍِق

 لتاقلا ىلع بجي ال يأ :ءيش مهيلع سيلف .جارخلا لحم ةاغبلا نأل :جارخلا يف (ةيانبلا).ةنايد اهطوقس

 |[ 475/9 ةيانبلا| . صاصق الو ةيد



 ةاغُبلا باب م

 رهظ مث ءادمع رصملا لهأ نم الحر رصملا لهأ نم لحجر لتقف ءرصم ىلع اوُبلغ نإو

 : اوجعزأو ىهُماكحأ هلهأ ىلع رْجَي مل اذإ :هليوأتو ,هنم ّضصَنقُي هنإف :رصملا ىلع
 ١ لهأ نم لحجر لتقف ف اذإو .صاصقلا بجيف «مامإلا ةيالو عطقنت مل كلذ يفو ؛كلذ

 هلرو ؛قح ىلع نالا انأو ,قح ىلع تنك دق :لاقو ,يغابلا هلتق نإف ,هثري هنإف اعقب

 أو
 نك“

 اع دمحمو ةفينح يىبأ دنع اذهو «هثري مل ءلطابلا ىلع يأ ملعأ انأو هتلنق هتلتق :لاق ن

 نأ هلصأو .هلم يعفاشلا لوق وهو ,نيهجولا يف يغابلا ثري ال :.- ههثلب فس ويوب أ لاقو

 اعفد مهللاتقب رومأم هنأل ؛مثأي الو ءنمضي ال هلام وأ ءيغابلا سفن فلتأ اذإ لداعلا
 ةاغبلا ,

 يان يقافلا لاقو .مثأيو اندنع نامضلا بجي ال لداعلا لتق اذإ يغابلاو ؛مهرشل

 :هل .ًالام وأ ًاسفن شتا دقو كترملا بات اذإ فلانا اذه ىلعو ءبجي هنا :ملقلا يف
 كلام لاف هب

 .ةعنملا لبق امب ارابتعا ؛نامضلا بجيف «ةموصعم ًاسفن لتق وأ هيك ل قلثأ هنأ

 لئاسم نم اهركذ يلا ةلأسملا نأل ؛هليوأتو :فنصملا لاق امنإو :هليوأتو .مالسإلا رخف هركذ اذك :هنم صتقي

 (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلل' هحرش يف يودزبلا مالسإلا رخف اذه ركذ امنإو «هيف ركذي ملو «"ريغصلا عماجلا"

 [ 4377/5 ةيانبلا] .مهماكحأ رجي ملاذإ اميفو يأ :كلذ يفو (ةيانعلا)».رصملا نم يغبلا لهأ علقأ نعي :اوجعزأو
 .لداعلا يغابلا لتق يأ :يغابلا هلتق (ريدقلا حتف).هب ثاريملا مرحي الف .هلتقب رومأم هنأل ؛قافتالاب :هثري هنإف

 فو ؛قحلا ىلع انأ :لاق يذلا هحولا يف يأ :نيهجولا يف .لوتقملا لداعلا نم يأ :يغابلا ثري ال

 [9//*4 ةيائبلا] .فالخلا اذه لصأو يأ :هلصأو [47 5/6 ةيانعلا] .لطابلا ىلع انأ :لاق يذلا هحجولا

 سوفن اهنأل :بجي هنإ (ريدقلا حتف).مهتكوشو مهتعنم مايق دعب :لداعلا لتق اذإ .لاملاب الو سفنلاب ال :نمضي ال

 يدل نيبو هنيز :فاالا اذه [5+*5/5 ريدقلا حقإ] لاودعو اهاظ فكلتالاب كيرلا ةةفاوضعم لازمأو

 مب ًاسايق يأ :ارابقعا [3/.4 ةيانبلا] . بجي مدقلا يف كلي يعفاشلا لوق ىلعو ءاندنع نامضلا بحي الف

 [ 47/2/58 ةيانبلا] .ةعنملا مل نوكي نأ لبق فلت اذإ



 م ةاغُّبلا باب

 لسافلاو ,دساف ٍليوأت نع فلتأ هنأل و بلم يرهزلا اور كد ةباحصلا عامجإ :انلو

 برحلا لهأ ةعنم يف عفدلا قح يف ض اذإ ,حيحصلاب قحلم و ! .اهأ ةعم ,ق امك فقنلا ةعدلل هيلا عصب اإ اب قحلم
 نافضلا عفد

 ةحابإلا داقتعال مازتلا الو «مازتلالا و مازلإلا نم اهيف ديال ماسلا نأل اذهو بهل وأتو

 مدع دنعو «ةعنملا لبق ةيقاب ةيالولاو عقةعنملا ا دوجول ةيالولا مع مازن الو ءليوأت نع

 اله تنبت ادإ ؛عراشلا قح 2 ةعرم "ل دزألا 4 مثلا فداذع ع .ءازتلال اكسل ” ليوألا

 يغابلا لتق يف هني فس وي يبألو .ثرإلا عمت الف «قحب لتق يغابلا لداعلا لتق :لوقنف

 ؛ثرإلا قاقحتسا ىلإ انهه ةجاحلاو «عفدلا قح يف ربتعي امنإ دسافلا ليوأتلا نأ :لداعلا

 يف "هفنصم"يف ةبيش يبأ نبا ىور :تلق «لداعلا لتق اذإ ,ءيغابلا نمضي ال نأ ىلع نعي :ةباحصلا عامجإ
 دنع نم تحرخ ةأرما نع هلأسي هيلإ بتك ماشه نب ناميلس نأ يرهزلا نع رمعم انربخأ :صاصقلا رخاوأ
 هيلإ بتكف ةبئات اهلهأ ىلإ تعحر مث تجورزتف «ةيرورحلاب تقحلو ؛كرشلاب اهموق ىلع تدهشو ءاهجوز
 مهيأر عمتجاف «ريثك اود دهش نم هللا لوسر باحصأو ؛تراث ىلوألا ةنتفلا نإف :دعب امأ :يرهزلا

 نآرقلا ليوأتب هولحتسا مد يف اضاضق الو :نآرقلا ليوأت هولحتسا جرف يف افرح لجأ ىلع اؤسيقياالا نأ ىلع

 .اهيلع ىرتفا نم دحي نأو ءاهجوز ىلع درت نأ ىرأ نإو .هبحاص ىلع دريف «هنيعب ءيش دحوي نأ الإ
 :ىىلاعت هلوقل ؛ةريبك وأ تناك ةريغص «ةيصعملاب نيملسملا ءامد نولحتسي جراوخلا نأ :هنايب :دساف ليوأت
 يف ربتعا نكل ادساق ناك نإو :اذه مهليواتو ادي اَهيف َنيِدِلاَح َهّنِهَح ران ُهَل نإ ُهَّلوُسَرَوهّللا صْعَي ْنَمَوط
 ىلإ هب راشأ :اذهو .اوملسأ ام دعب نيعي :برحلا لهأ (ةيانبلا).افنآ يرهزلا نع يور امل ؛نامضلا عفد
 دقتعا يغابلا نأ ىعي :ةحابإلا داقتعال (ةيانبلا) .مثأيو اندنع نامضلا بجي ال لداعلا لتق اذإ يغابلاو :هلوق

 [4 ./8 ةيانعلا] .باتكلا بجومم لمعي ملو ؛هلوسرو هللا ىضع لداعلا نأب لداعلا لاومأ ةحابإ
 .نامضلا بوجوب مكحيف :ةيقاب (ةيانبلا).ةعنملا لبق امب ارابتعا :امهوق نع باوح مامإلل :خلإ ةيالولاو
 ثرإلا نامرح نأل :ثرإلا عنمب الف (ةيانبلا».نكت ملوأ ةعنم مهل تناك ءاوس تبثي ثيح :مإلا فاالنع
 دسافلا ليوأتلا نأ :مالكلا اذه لصاح :خلإ ليوأتلا نأ [4759/5 ةيانبلا] .حابمب ىطعي الف روظحم لعف ءازج
 [ 4 40/9 ةيانبلا] .قح ريغب هلتق هنأل ؛ثرإلا مرخيف ثاريملا قاقحتسا قح يف ال نامضلا عفد قح يف ربتعي



 ةاغُبلا باب نضر

 ؛اضيأ نامرحلا عفد ىلإ ةحاحلا نأ :هيف امهو .ثرالا قح يف اريتعت ليوأتلا نوكي الف
 | دسافلا

 :لاق اذإف «هتنايد ىلع هءاقب هطرش نم نأ الإ هيف ٌدسافلا ربتعيف ءثرإلا ببس ةبارقلا ذإ
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 لهأ نم حال اننبلا عيب كيلو :لاق .نامضلا بحجؤفا «عفاذلا دجوي ؛لطابلا ىلع تنك

 ةفوكلا لهأ نم ةفوكلاب هعيبب سيلو ,ةيصعملا ىلع ةناعإ هنأل ؛ ؛مهرك اسع قو ةنتفلا

 هركي امنإو ,حالسلا لهأل راصمألا يف ةبلغلا نأل ؛سأب :ةنتفلا لهأ نم فرعي مل نمو

 ,فزاعملا عيب هركي هنأ ىرت الأ ,ةعنصب الإ هب لتاقي ال ام عيب ال حالسلا سفن عيب

 .بنعلا عم رمخلا اذه ىلعو «بشخلا عيب هركي الو

 (ةيانبلا).نامضلا عفد قح يف ربتعي هليوأت نأ امك :اضيأ ناهرحلا عفد (ةيانعلا).لداعلا يغابلا لتق يف يأ :هيف

 ءافيتنسا لبق هتئايدآ تلطب دقق غَحِر اذإف ةةاوعذ ىلع ارضم نوكي نأ ثرإلا طرش نم:يأ :هطرش نم
 نع مرت «تامتلا :تحيق ءدسافلا ليوأتلا وهو عفادلا ىفتنا لطابلا ىلع تنك :لاق اذإو ءلطبف هقح

 مثالا ىلع اون واع الو َّوَمَتلاَو ربل ىل ٍلَغاون َءاَعَت وأ» ؛ىلاعت هللا لاق :ةيصغملا ىلع [* 14٠0/5 ةيافكلا] . ثاريملا

 اهريغ يف مكحلاف الإو ءالوأ اهيف اوجرخ ةاغبلا نأ رابتعاب ةفوكلاب هدييفت :ةفوكلاب [4 4 ٠/5 ةيانبلا] ..4ناَوْدْعْلاَ

 [*4 ./ه ةيانعلا] .هيلإ بسني الف هريغ لغفب احالس ريضي امنإ ةنأل ؛ديدحلا ديري ,هب :ةعنضب الإ (ةيانعلاو.كلذك

 هذختي ريبانطلا نم برض وهو ؛ميملا رسكب فزعم عمج (ةيانعلا).هريغ لعفب افزعم ريصي امإ هنأل :فزاعملا عيب
 عيب زوجي ال يأ :اذه ىلعو [4 40/8 ةيانبلا] .فزاعملا هنم ذختي يذلا يأ :بشخلا عيب (ةيانبلا).نميلا لهأ

 :ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيب ةهارك يهو «ةلأسملا هذه ني 2 ةفينح يبأل قرفلا مث ءبنعلا عيب زوجيو ءرمخلا

 ؛حالسلا نيعب عقي انههو ءريصعلا نيعب عقي مل كانه ةيصعملا نأ ار ذختي نمم ريصعلا عيب ةيهارك مدعو

 . "ةيريهظلا دئاوفلا"يف اذك «ةصاخلا ىلإ انههو «ةماعلا ىلإ عجري كانه ررضلا نأ حيحصلا قرفلا :ليقو



 طيقللا باتك

 ,هئايحإ نم هيف امل ؛هيلإ بودنم طاقتلالا و 25 هنأ امل ؛هلآم رابتعاب هب يمس طيقللا

 وه امنإ مدآ ئب ف لصألا نأل ؛رح طيقللا :لاق .بحاوف هعايض هنظ ىلع بلغ نإو

 مشأف «ةبارق الو هل لام الو ءبسكتلا نع زج ملسم هنألو 25 يلعو رمع نع هبضاف: قبارق لو هل لام ديك فا جياع قا "وو .لحو لح ٠
 .نامضلاب جارخاو «لاملا تيبل هثاريم نألو هل لام ال يذلا دعقملا

 مدقو ؛تاوفلل ةضرع ريصت لاومألاو سوفنلا نوك نم هيف امل ؛داهجلا ةطقللاو طيقللا بقعأ :طيقللا باتك
 ؛ضرألا نم عفري يأ طقلي ام ةغل طيقللاو «لاملاب قلعتملا ىلع مدقم هب قلعتملاو «سفنلاب هقلعتل ةطقللا ىلع طيقللا
 (ريدقلا حتف).هيلإ هلآم رابتعاب هب انزلا ةمدق نم وأ ةارعلا ىم طوع حورطملا دلولا هب يمس لوعفم ئيعمب ليعف

 ةيانحلاك هيلع ةيانحلاو .هفذاق دحي يح هماكحأ عيمج يف يأ :رح طيقللا (ةيانبلا».كالفا فرش ىلع هنأل :هئايحإ نم

 [" 45/8 ريدقلا حتف].طوقسلا لامتحا عم دحلا ماقي الو.اهتيرح ملعن ال انأل ؛همأ فذاق دحي الو ءرارحألا ىلع

 مدع لصألاو ؛مدقت ام ىلع رفكلا ضراعل وه امنإ قرلاو ءنارح امهو ءءاوحو مدآ نم مهنأل :ةيرخلا وه
 [4 47/9 ةيائبلا] .رهاظلا رابتعاب ارح نوكي اهيف ناك نمف :رارحألا راذ [4؟/ه ةيانعلا] .ضراعلا
 نع رجعلاو «مالسإلا امهنيب عماجلاو :دعقملا هبشأف (ةيانبلا).لام هعم نكي 1 اذإ يأ :لاملا تيب 8

 .لاملا تيب يف اضيأ هتقفن نإف :هل لام ال [4 44/5 ةيانبلا] .هتقفن هيلع بجي نم مدعو «لاملا مدعو ؛باستكالا
 [47/ه ةيانعلا] .همرغ هيلعو ؛همنغ هل يأ :كامضلاب جارخخاو

 نينس نع يرهزلا باهش نبا نع ةيضقألا باتك يف "أطوملا" يف كلام اهجرحأف ءرمع نع ةياورلا امأ '
 :ةياطقتلا ب رفع لإ هي. تقحف ؛لاق باطل نب سه نمو ىف اقودم دوب هلأ هييلس قيوم لسر ع ةليج نأ
 نيئنمؤملا ريمأ اي :هفيرع هل لاقف ءاّتذحأف ؛ةعئاض اقدحو :لاقف ؟ةمسنلا هذه ذحأ ىلع كلمح ام :لاقف

 7 :مقر] .هتقفن انيلغو ءرح وهف هب بهذا :رمغ لاقف (معل "لاق ؟كللذك :لاق ؛حلاص لجر هنإ

 7١5/8[ ةيارلا بصن] [ذوبنملا ف ءاضقلا باب



 طيقللا باتك ضف

 هرمأي نأ الإ ,ةيالولا مدعل ؛هيلع قافنإلا يف ع ربتم طقتلملاو , 4 هتيانج تناك اذهو

 نأ هريغل نكي مل ! :لخعز هطقتلا نإق + لاق ..ةيالولا مومعل ؛هيلع 37 نوكي ؟هي يضاقلا
 قافئالاب

 نعم هلوق لوقلاف هل هنأ عّذُم ىعدا“ نإف دقي يسال ظففطلا يس حل هأز يعقل

 لاطبإ نمضتي هنأل هلوق' لبق ال نأ :سايقلاو ءناسحتسا اذهو «هّبسن طقتللا َعَدَي مل اذإ

 ُريعيو ءبسنلاب فرْشَتَي هنأل ؛هعفني ام. يبصلل رارقإ هنأ :ناسحتسالا هجو .طقتلملا قح

 هدي نالطب هيلع نتي :ليقو .طقتلملا دي لاطبإ نود هقح يف حصي :لبق مث همدعب

 «ناسحتسالاو سايقلا ىلع هنأ حصألا و ناسا ًاسايق حصبي :ليق .طقتلملا ةهاعذدا ول و

 ناوكحيف .هقح ريصقت يف هتيالو مدعل يأ :ةيالولا مدعل (ةيائبلا) .نامضلاب جارخلا نوك لحألو يأ :اذهو

 عجريو هيلع انيد نوكي هنأ ماصعلا رصتخم يف ركذ «هيلع انيد نوكي نأ ىلع ؛لقي ملو :هيلع انيد (ةيانبلا) .ًاعربتم
 دق لمتحم قلطملا رمألا نأل ؛حصأ اذهو هيلع عجري الو هيلع انيد نوكي ال هنأ :"يفاكلا" يف ركذ ربك اذإ هيلع

 نوكي نأ طرش اذإ لامتحالا اذه لوزي امنإو ءعوجرلل نوكي دقو عربتلا نم هيف عرش ام مامتا ف ثحلل نوكي
 هدي يف امو رح طيقللا نأل ؛يضاقلا رمأب الإ هلام نم هيلع قفني مل ةباد وأ لام طيقللا عم ناك نإو ؛هيلع انيد

 [4 45/5 ةيانبلا] .تاحابملا رئاس يف امك :ظفحلا قتح (ةيابنلا).يجلاولولا ىواتف يف هركذ ام رهاظل هل وهف
 ىعدا اذإ امأ :خلإ عدي مل اذإ ["44/ه ريدقلا حتف] ايه كاك ولو ةاوغد درحتم هبست تبقيو :ةلاوقا لوقلاف

 يذلا يأ :اذهو (ةيانبلا).ىلوأ ديلا بحاصو «دي امهدحألو «ىوعدلا يف ايوتسا امهنأل ؛ىلوأ وهف ءهبسن طقتلملا

 بسنلا :توبت قبح يف يأ :هقح 86 .يععدملا جراخلا نم هتوبشب يأ :بسسبلاب فرشتي (ةيانبلا)ل.يرودقلا هركذ

 نم دلولاب قحأ بألا نأل ؛طقتلملا دي يأ :هدي نالطب .هدي نم طيقللا جرخي الف :طقتلملا دي (ةيانبلا) .هنم

 :لاق ام دعب ئبا وه :لاقو «طيقللا بسن طقتلملا ىعدا ولو يأ :طقتلملا هاعدا ولو |[ 18 ةيانبلا| .يبحألا

 .دحأ هل عزانم الو (هسفن لدي ف اًئيش ىعدا هنأل :خا| اسايق حصي [؟: /ه ةيانعلا | . طيقل هنإ

 هنأل ؛ ضقانتم هنأ : سايقلا هجو [حصي :ناسحتسالا فو ؛حصي ال :سايقلا د يأإ : 2-1 سايقلا يع هنأ

 رارقإلا اذهب هتقفنو هظفح مزتلي هنأ :ناسحتسالا هجوو .اطيقل نوكي ال هنباو هدي يف طيقل هنأ معز
 . هيسفن نعالملا دك اذإ امك :يسشتلا ى وعد عنمت ايا ضقانتلاو



 كفن دطيقللا بانك

 ىلوأ رهف :ةفسج يف ةنالع انهدحأ قصوو ,«كانثا ةاعدا نإو 7 عر ف فرع دقو

 ريل :ةبالع اهذحأ قبب م نإو مي ةمالعلا ةقف ةقفاومل ؛هل 0 َرهاظلا نأل ؛هب

 يف هقح تبث هنأل ؛هنبا وهف :امهدحأ ةوعد تقبس ولو .ببسلا يف امهئاوتسال ؛امهنب
 نم رصم يف دجُو ذإو .ىوقأ ةنيبلا نأل ؛ةنيبلا ٌرححآلا ماقأ اذإ 37 هيف هل َعزانم ال نامز

 كاك و «هنم ةسنا خف ةفقبا هلأ يمذ ىعداف ؛ءمهارق نم ةيرق يف وأ :ةيملسلا راسا

 مالسإلا لاطبإو ؛ريغضلل فان وهو «بسنلا نمضت هاوعد نأل ؛ناسحتسا اذهو ءاملسم
 ةيرق يف دجو نإو .هرضي ام نود هعفني اميف هثوعد تحصف ءهرضي وهو «رادلاب تباثلا

 مالسإلا لاطبإ بسنلا

 ناك اذإ اميف باوجلا اذهو اق ناك :ةسيئقلا
- 

 1 ,ةعيب يف وأ عةمذلا لهأ ىرف نه

 ناكم يف اذ نأ هناكملا اذه ف املس سال قلك“ قار كمارو ةياوو ايد كيااولا

 باتك يفو «هقبسل ,ناكلا ربتعا ففيقللا بانك ةياوز يفت هيف ةياوررلا تفلتخا :ةيملسملا

 يقال هلو احا يفوض نا نار رم ءدجاولا ربتعا خيصلا يطعيبل ىوعدل

 (ةيانبلا).كلذ وحن و هبايث لثم طيقللا دسح يأ :ةهدسج ىف (ةيانبلا) .جراحخ نم ناصخش يأ :نانثا هاعدا

 يف لاقو :خ2إ دجو ذإو [4 41/9 ةيانبلا| .طيقللا عفدي نأ طقتلملا ىلع بجيف :خل! ةمالعلا ةقفاومل

 دجسملاك نيملسملا ناكم ف ملسم هدجي نأ :امهدحأ :هج وأ ةعبرأ لب لسانا 3 ةلايبلاو ةياهنلا"

 نوكيف «ةسينكلاو ةعيبلاك رفكلا لهأ ناكم يف رفاك هدجي نأ :ياثلاو .مالسإلاب هل اهوكيع نوكيف هوجو

 هدحي نأ :عبارلاو ؛نيملسملا ناكم يف رفاك هدجي نأ :ثلاثلاو .تام اذإ هيلع يلصي ال ءرفكلاب هل اموكحم
 [؟ 5/8 ةيانعلا] .ةياورلا تفلتخا نيلصفلا نيذه يفف «نيرفاكلا ناكم يف ملسم

 (ريدقلا حتف).رادلاب تباثلا همالسإ يفن هنم هبسن توبث يف نأل ؛هنم هبسن تبثي ال نأ سايقلاو :كاسحتسا اذهو
 تملسأ نأب رفاك نبا وه ملسم زاوح ؛رفكلا رفاكلا نم بسنلا توبث ةرورض نم سيلو :هرضي ام نود
 ةعيبلا ف عي :ناكملا اذه .يرودقلا هركذ يذلا يأ ءايمذ هنوك يأ :اذهو [؟4ه/ه ريدتلا حتف | .همأ

 [4 5٠/8 ةيانبلا] ."طوسبملا" نم ىوعدلا خسن ضعب يأ :خسدلا ضعب (ةيانبلا).ةسينكلا وأ



 طيقللا باتك ادد

 ءارفاك“ ربتعي امهدحأ ريغصلا عم يبس اذإ ىح «رادلا ةيعبت قوف نيوبألا ةيعبت نأ ىرت أ

 بلع يلصي ١
 ب 10 و طيقللا نأ ىعدا نمو ٠ ريغصلل ار ؛مالسإلا ربتعا :هخسن ضعب قو

 هلرق درع يرودقلا ظفل

 21 0 دين تي :هنبا هنأ دبع ىعدا نإذ .هدبع هنأ ةئيبلا ميقي نأ ذل (رهاظا رح هيأل

 يرودقلا ظفلا

 و قلتكلاب ةيرغازعلا ةيرقلا . لطبت الف «ةرحلا هل دل ان دق كولمملا نأل ؛ارح ناك و «هعفني

 فن قف رظنألا وه أك ًايييس ىهذلا نه وأ ةلسلاو .دبعلا نم ىلوأ طيقللا هتوعد يف

 ادودشم ناك اذإ اذكو ءرهاظلل ارابتعا ؛هل وهف :هيلع دودشم لام طيقللا عم َدحُو نإو

 ,عئاض لام هنأل ؛يضاقلا رمأب هيلإ دجاولا هفرصي 3 ءانركذ ال ؛اهيلع وهو «ةباد ىلع

 .ارهاظ طيقلل هنأل ؛يضاقلا رمأ ريغب هفرصي :ليقو هيلإ هلثم فرص ةيالو يضاقللو

 دمحأ لاق اذهو لاما

 .مصخ ىلع تسيل ةنيبلا هذه :لاقي ال :ةنيبلا ميقي نأ الإ .هل راض رفكلاو ؛عفان مالسإلا نأل :هالسإلا
 اذإ ام. ضقني اليك انه انلق امنإو ءانه ةنيبب الإ لوزت الف «هيلع هدي توبثب قحأ هنأل ؛مصحخ طقتلملا نأل ؛لبقت الف

 بسنلا ىوعد يفو ؛دلولا ةعفنمل تربتعا هدي نأ قرفلاو .هجوألا ىلع ةنيب الب لوزت هدي نإف .هبسن جراح ىعدا

 سيل انهو ءاهرابتعا نم دوصقملا قوفي ام لوصحل لارتف «طقتلملا دي رابتعا تبحوأ ىلا ةعفنملا قوفت ةعفنم

 [؟45/ه ريدقلا حتف] .ةنيبلاب لازت الف «ةيكولمملاب ةيكلاملا ةغفص ليدبتل هرضي ام وه لب ؛كلذك ةيدبعلا ىوعد

 نوكيف ؛ةمألا هل دلت دقو ءادبع نوكي الف «ةرحلا هل دلت دق كولمملا نأ :مالكلا لصاح :خإ كولمملا نأل

 طيقللا ىعدا اذإ يأ :دبعلا نم ىلوأ [457/9 ةيانبلا] .كشلاب لطبي الف ةيرحلا مدآ نب يف رهاظلاو ءادبع
 كلملا لهأ نم هنوكل ؛هدي رهاظل يأ : رهاظلل ارابتعا [145/8 ةيانعلا] .ناحراخ امهو ؛دبعلاو رولا

 ؛عفدلل يفكي رهاظلا :ليق نإف رهاظلل ارابتعا :هلوق ىلإ ةراشإ : انركذ ال | 9 ةيائبلا]| . د هنوكل

 :انلق كلذ هل سيلو ؛قاقحتسالل اتبثم رهاظلا ناك ءرهاظلا اذه طيقلل كلملا تبث ولف «قاقحتسالل ال

 [7 417/ه ةيافكلا] .كالملا دي يف كالمألا نوكت نأ رهاظلا مث «ريغلا ىوعد عفدي رهاظلا اذهي

 (ةيانبلا).ةياورلا رهاظ وه نيملسملا رومأل ايضاق بصن هنأل ؛يضاقلا ةيالو مومعل :يضاقلا رمأب
 فرص ةيالو يضاقللو ؛ظفحلا ىلع هل ةردق الف ؛هعم ناك نإو هكلامو «هل ظفاح ال يأ :عئاض لام هنأل

 [ 41/5 ريدقلا حتف] .هيلإ هلثم



 انضيان طيقللا باتك

 وجي الو ةينن اهلا ؛ةوسكلاو ماعطلاك هنم هل دبل ام ءازرشتو قافنإلا ةيال و هلو

 لَم 3 هل ضن الو :لاق .ةنطلسلاو كلملاو ةبارقلا نم ةيالولا ببس مادعنال ؛طقتلملا جيورت
 ءارغلاو عيبلاب

 ؛لماكلا يأرلاب ققحتي كلذو «لاملا ريمشل فرصتلا ةيالو نأل اذهو ؛مألاب ارابتعا ؛ ؛دعشتاما

 ؛ةبحل | هل ضبقي نأ زوجيو :لاق .اهثدحأ امهنم دحاو لك يف دوجولاو «ةرفاولا ةقفشلاو

 :لاق يسع مألا هكلمتو الع ناك ١ > هسنج رغلا كل انقر ءضحم عفن هنأل

 يرودفلا ىلوملا نذإ ريغب

 :ضيعشلا ديعلا لاق ؛هرجاؤيو :لاق ؛هلاح ظفحو هفيقثت باب نم هنأل ؛ةعانص يف هملسيو

 يف هركذ ؛هرحاؤي نأ زوجي ال :"ريغصلا عماجلا" يفو «'هرصتخم' يف يرودقلا ةياور اذهو

 فالتإ كلم ال هنأ :يناثلا هجوو «هفيقثت ىلإ عحري هنأ :لوألا هجو .حصألا وهو «ةيهاركلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةيهاركلا يف هركذن ام ىلع هكلمت اهنأل ؛مألا فالخب معلا هبشأف «هعفانم

 مدعف ةبصعلا مدع دنع جيوزتلاك طقتلملا هكلمب ال ام تافرصتلا نم كلمت اهنأ عم كلذ اهل زوجي ال اهنإف :مألاب ارابتعا

 [*417/© ريدقلا حتف] .هوحنو عيبلاب طقتلملاو مألا نم لك فرصت مدع يأ :اذهو (ريدقلا حتف).ىلوأ كلذل هكلم

 ميوقت فيقشتلا :هفيقثت باب (ةيانعلا).اط يأر الو «ةلماك ةقفش مأللو ؛هل ةقفش الو الماك ايأر طقتلملل نأل :امهدحأ

 [" 4/8 ةيانعلا] .بيذهتلاو بيدأتلل راعتسيو «حامرلا هب ىوسي ام وهو .فاقثلاب جوعملا
 زوجي ال امك يأ :معلا هبشأف .ءاهقفلا حالطصا ىلع وه هافإو ؛ةغللا نوناق ىلع سيل ظفللا اذه :هرجاؤي

 يف ةيهاركلا باتك رحآ يف يأ :ةيهاركلا يف (ةيانبلا).طقتلملل زوجيال كلذكف ءريغصلا .عفانم فالتإ معلل

 [455/9 ةيانبلا] .ةقرفتم لئاسم



ّ 

 ةطقللا باتك

 ؛اهبحاص ىلع اهدريو ءاهظفحيل ؛اهذخأي هنأ طقتلملا دهشأ اذإ ةنامأ ةطقللا :لاق
 يرودفلا

 ؛ءاملعلا ةماع دنع لضفألا وه لب ءاعرش هيف نوذأم هجولا اذه ىلع ذألا نأل

 ةنومضم نوكت ال كلذك ناك اذإو ءاولاق ام ىلع عايضلا فاح اذإ بجاولا وهو

 ءامهقح يف ةحح اميقداصت نأ ؛كلاملل اهذخأ هنأ اقداصت اذإ كلذك و هيلع

 ريغب هريغع لام دعنا هيل ؛عامجإلاب نمضي :هسفنل هذحأ هنأ رقأ ولو .ةنيبلاك راصف

 «كلاملل هتذخأ :ذحآلا لاقو هيلع دوهشلا دهشي مل نإو ,عرشلا نذإ ريغبو «هنذإ
 طاقتلالا دنع

 .هريغو زمهلا ريثكل ةكحضو ةزملو ةزمهك لعافلل ةغلابم فضو .نيعلا حتفب ةلعف يه :ةطقللا باتك

 عابط نال ؛حتفلاب ةطقل *:لانملل ليق اعإو هبازهي و ( كيس كحضي يذلل ةأزهو ة5ىفعك لوعفملل اقوكسبو

 هنأك هسفن هيف يعمم ؛هذخأ ىلإ عاد هنأ رابتعاب لاملا راضف «لام هنأل ؛هطاقتلا ىلإ ردابت بلاغلا ف سوفنلا

 حتفب هنأ :يبارعألا نباو ىعمصألا نع امو ءطاقتلالا ريثكلا طقتلملا هتيقيقحف الإو ءازاحجم طاقتلالا ريثكلا

 [543- :مم//ه ريدقلا حتف] .اضيأ لاملا ىلع قلطي ئعي اذه ىلع لومحمف ؛لاملل مسا فاقلا

 .لدع اذ دهشيلف ةطقل باصأ نم :525 هلوقل :اعرش (ةيانبلا)ل.ذخألا دنع داهشإلا هجو يأ :هجولا اذه

 لئخأ هنإ :لوقي نر لوق نع زارتحا : لضفألا مم | 8 ةيافبلا| . "هددسم" يق هيوهار نب قاحسا ةاور

 (ةيانعلا). لضفأ هكارتو عزئاحج هذحأ :لوقي نم لوق نعو ؛ءاعرش مأ رج كلذو .هبحاص نذإ ريغلا لام

 [؟549/© ةيانعلا] .هسفنل ذحأي مل هنأل :هيلع ةنمومضم .اهكرتب ةطقللا عايض يأ :عايضلا

 بحي ال ذخألا دنع تدحجو اذإ ةنيبلا نأ نعي :ةئيبلاك راصف (ةيانبلا).طقتلملاو كلاملا يأ :اقداصت اذإ

 (ةيانبلا).يرودقلا ةلأسمل اعيرفت اذه ركذ :رقأ ولو (ةيانبلا).قداضتلا دجو اذإ اذكف ءنامضلا

 هيف نآل (كلي ةفيلح يبا دنع داهشإلا مدع دنع مرلي يذلا نامضلا نع ازارتحا عامجإلاب ديق امغإ :عامجإلاب

 [8/..23 ةيانبلا] .هسفنل ةتذخأ كلثإ :لاق يأ :كلاملا هبذكو|[ 98 ةيانبلا| .هكلب فسوي ىلأ فالخ



 ما ةطقللا باتك

 ةبسحلا هرايتخال هل دهاش رتلبخلا نأ ؛هلوق لوقلاو ,نمضي ال :كع كي نقسرو ولأ لاقو

 وه و .هئربي ام ىعداو ءريغلا لام رينا وهو :ةانيضلا بسب رقأ هلآ :امهو .ةيصعملا لود
 هةنذإ ريغب

 رهاظلا نأل ؛هلثم هضراعي رهااظلا نع رك امو ءأربي الف ءكشلا عقو هيفو .هكلال ذحألا

 ؛ةطقل دشني هومتعمس نم :لوقي نأ داهشإلا يف هيفكيو ؛هسفنل الماع ٌفرصتمل نوكي نأ

 نه لقأ تناك نإف لاق .سئدخ مسا ةنأل د ةطقللا تناك ٌةدحاو بلع هولدف

 :فيعضلا دبعلا لاق ل اهفرع :ادعاصف ةرشع تناك نإو ايل اهفرَع :مهارد ةرشع

 (ىري ام اسسح ىلع :ةانعم "يليأ" :هلوقو ير ةفينح يبأ نع ةياور هذهو

 «نامضلا ببس هيلع يعدي اهبحاص نلف :هل وق لوقلاو (ةيانبلا) . كج دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :نمضي ال

 [مهء/ه ةيائعلا| .بصغلا هيلع ىعدا ول امك «هنيمب عم ركدملا لوق لوقلاو هركني وهو .هتمذ ف ةميقلا بوجوو

 هل لي ام 9-5 لومحم ملسملا لعف نأ | دادتعالا نم ةدعلاك باستحالا نم ةبسيخلاو | :ةبسحلا ةرايتخاأل

 ىواتف" ىلإ ركذو :خ] امهو | ءدءلإه ةيانعلا] :هسفنل الل ؛ذرلل لخألا اعرش هل لحي يذلا ءايعرتت

 ؛عفرلا دنع دهشي ادحأ دجي مل اذإ امأ ءدهشي نأ هنكمأ اذإ اميف داهشإلا يف فالتخالا اذه :"للي ناح يضاق
 [مه .-49/ه ةيافكلا] .انماض نوكي ال داهشإلا كرتبف ءملاظلا هنم ذخأي عفرلا دنع دهشأ ول هنأ فاح وأ
 أربي 5لاف ؛«نمصي كلف كلام دوغ هلآ لمتحيو .نمضيف هةسفتا :ةلدقأ هلأ لمتحتي ةثآ وهو :كلشلا عفو هيفو

 1451١/8[ ةيانبلا] .هل دهاش رهاظلا نأل :هلوق وهو :هلثم هضراعي (ةيانبلا).نامضلا نع
 ةضفلاو بهذلاك ةفلتخم سانجأ نم وأ ءدحاو سنج نم ةطقللا تناك ءاوس نعي :خلإ تناك ةدحاو
 تسيل اهفأ ىلإ ريشي :هي ةفينح يىبأ نع [85./ه ةيافكلا] .لكلا لوانتيف سنج مسا ةلقلا نأل ؛بونثلاو
 ايدو وأ اسي ءيشلا ناك عاوس ةنس اهفرعي ةطقل طقتلا اذإو :لاق كل هتلر ي واحطلا إف عةياورلا رهاظ

 ّيئام تناك نإو :ىرخأ ةياور يف كلي ةفينح يبأ نعو :خلإ ةانعم نيل ةيانعلا| .ةياورلا رهاظ يف

 اهفرعي ادعاضف ةكل تناك لإو 07 اهفرعي ادعاسف ةرقع ثناك نإو ءالوخ اهفرعي ادعاسق مهرد

 تناك نإو. ءاموي اهفرعي ادعاضف اقناد تناك نإو:«مايأ ةثالث  اهفرعي ادعاصف امهرد تناك نإو «مايأ ةرشع

 سيل اذه نم ءيشو :يسحرسلا ةمئألا سمش لاقو .ريقف فك يف هعضي مث ؛ةرسيو ةنمي رظني قناد نود
 [4557/8 ةيائبلا] .كلذ دعب اهبلطي ال اهبحاص نأ هبظ ىلع بلغي ام ردقب ليلقلا فرعي لب «مزال ريدقتب



 انضر
 ةطقللا باتك

 لوق وهو «ريثكلاو 2 نيب ليصفت ريغ نع لولب ريما يق 0 هدي دمحم هرّدقو

 هحججو .لصف ريغ نم *' ةنس هفّرعُيلف اًئيش طقتلا ن ' هالكلام هلوقل ا :> يعفاشلاو كلام

 ةرشعلاو مهرد َفلأ يواست رانيد ةثام تناك ط يف درو لوحلاب ريدقتلا نأ :لوألا

 ؛هب جرفلا لالحتسا قلعتو «ةقرسلا يف هب عطقلا قلعت يف فلألا نعم يف اهقوف امو
 نو امي ءاطايقيسا .لويطلاب فيرعتلا انبحوأو: هقاكرلا قلعت ىح ف: اهاظم قف تسيلو

 نأ حيحصلا :ليقو .هب ىلتبملا يأر ىلإ انضوفف ءام هجوب فلألا نيعم يف سيل ةرشعلا

 ىلع بلغي نأ ىلإ اهفرعُي طقتلملا يأر ىلإ ُضرَفُيو ؛مزالب سيل ريداقملا هذه نم اًنيش
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 (ىقبي ال ائيش ةطقللا تناك نإو ءهب قدصتي مث «كلذ دعب اهبلطي ال اهبحاص نأ هنظ

 امباصأ يذلا عضوملا يف اهفرعي نأ يغبنيو ءهب قدصت دسفي نأ فاخ اذإ تح هفّرع

 ءاهبحاص ىلإ لوصولا ىلإ برقأ كلذ نإف ؛عماجلا يفو

 ةنسلا ةيفرظ ناك نإو ؛ةداعو افرع فيرعتلا راركت يضتقي ةنس اهفيرعتي رمألا رهاظ نأ ملعاو :هفرعيلف

 كلذ ىزكيوب تقود انكور ليغ هنأ نم داطللا ىلع هلجع ع نكل تس وعم هضيقوي قتنصي قي رعفل

 نامضلا عفد قف وه ةدحاولا ةرملاب ءافتك الا ديفي امم يجلاولولا لوق نم انمدق اهو «ةنظم دجو املك

 ةرشعلاب عطقت ديلا نأ :ةقرسلا يف ["85؟/6 ري ِردَقْلا حشف| .ىرحأ دعب ةره اهركذي نأف بخاولا امأ دنع

 .ادعاضق ةردكلاب ريل يدع قف :هب ج رقلا لالحتسا [4754/9 ةيانبلا] .اهقوف ام عطقت امك

 .اههريغ يف الو ؛حاكتلا ف الو «ةقرسلا يف ال :اه هج وب يك دبع ةاك لا نإف :ةاك رلا قلعت ةلعت

 تناوبأو قاوتسألا عي :عماجلا يفو (ريدقلا حتف).ةراتاو ةمئألا سمه هركذ اذهو :مزالب سيل

 [|معوزلإه ريدقلا حتف| .دحاسملا

 لاق :لاق ةريرع يبأ نع "هننس" يف نطق رادلا هحرخأ ان :انهتم [435/8 ةيارلا بضت] .ثيداحأ هيف *

 اهدرباف اهبحاص هءاج نإف ؛ةنس هفرعيلف ائيش طقتلا نم :ةطقللا ل ال :لاقف ةطقللا نع لئسو 572 هلا لوتس

 [عاضرلا تاك ا ٠ / ؛ |.هل يذلا ل 0 محلا اس ا رجخسف ةءاجج ىلا ق ءارك قدصتلف اهبح -اض تأيب - ايلا 9 ىفنلا

 م



 ضرك ةطقللا باتك

 هؤاقلإ نوكي :نامرلا روشقو ةاونلاك اهبلطي ال اهبحاض نأ ملعي ايش تناك نإو
 نأل ؛هكلام كلم ىلع ىقبم هنكلو ؛فيرعت ريغ نم هب ٌعافتنالا زاج ىح ةحابإ

 قحلل ًالاصيإ ؛اّه قدصت الإو ءاهّبحاص ءاج نإف :لاق .حصي ال لوهجملا نم كيلمتلا

 ءاهبحاصب ِرَمَظلا دنع اهنْيَع لاصيإب كلذو «ناكمإلا ردقب بجاو وهو «قحتسلا ىلإ
 ًءاجر اهكسمأ ءاش نإو ءاك قدصتلا هتزاجإ رابتعا ىلع باوثلا وهو ءضوعلا لاصيإو

 ءاش نإ :رايخلاب وهف ءامب قدصت ام دعب :نيعي اهبحاص ءاج نإف :لاق .اهبحاصب رفظلا

 هنذإب لصحي مل- عرشلا نذإب لصح نإو - قدصتلا نأل ؛اهباوث هلو «ةقدصلا ىضمأ

 لحنا مايق ىلع فقوتي الف «ةزاحإلا لبق ريقفلل تبثي كلملاو ؛هتزاجإ ىلع فقوتيف
 ؛طقتلملا نّمض ءاش إو هيف ةراجألا دعب توين يلوضفلا عيب فالخب
 يوضفلا عيب 2

 ؛امب عافتنالا هل زوجي هنإف «ةميق اه «ةرثكلا مكحب راصو اهعمجف «ةفلتخم عضاوم يف ناك اذإ نعي :خلإ ةاوبلاك

 هدي يف اهدجو اذإ اهبحاص نإ يح اهكلمب ال هنكلو ؛هعنصب لصح عامتجالاو ؛عامتجالاب ترهظ ةميقلا نأل
 [مه7/ه ةيانعلا] .كيلمتلا ىلع ال «نذإلا ىلع ليلد ًاقرفتم ءاقلإلا نأل ؛اهذحأي نأ زاج اهعمج ام دعب
 [4 75/8 ةيانبلا] .هيلإ اهعفد :هريدقت فوذحم هؤازج «فيرعتلا دعب ةطقللا بحاص ءاج نإ نعي :خلإ ءاج نإف
 اهكلمتيو «مامإلا نذإب اهضرقتسا وأ ءاريقف ناك نإ اهلكأ وأ [اهكلام ئجي مل نإ يأ] :امب قدصت الإو
 يف لخدت اليك امي ىصوي توملا يشنخ اذإو ءاهبحاص ءيجي نح ءادبأ اهكسمأ ءاش نإو ةءاش نإ
 [ةطقللا بحاص ةزاحإ يأ] :هتزاجإ .ةدهعلا نع جورخلل :بجاو وهو [”57/5 ريدقلا حتف] .ثيراوملا
 [ 577/9 ةيانبلا] .هل باوقلا نوكي ال قدصتلا زجي مل اذإ هنأل ؛ةطقللا بحاص ةزاحإب ديق امعإ
 يغبنيف ؛هتزاجإ ىلع قدصتلا فقوت امل :لاقي نأ :رّدقم «هريدقت لاؤس نع باوج اذه :خلإ تبثي كلملاو
 «كلاملا زاجأ مث ءريقفلا دي ف لاملا كله اذإ تح طرتشي ال نكل «ةزاحإلا دنع لحما دوجو طرتشي نأ
 هكلم قدصتلا يف عرشلا هل نذأ امل طقتلملا نأل ؛ةزاجإلا لبق ريقفلل تبث كلملا نأ :باوحلا ريدقتو .زاج
 [ 471/9 ةيائبلا] .لحملا مايق ىلع كلملا توبث يأ فقوتي الف «كلملا بابسأ نم ةقدصلا نأل ؛ريقفلا
 .ةزاجإلا تقو لخملا مايق نم دبالف «ةزاجإلا توبث دعب هيف تبثي كلملا يأ :2 ! يلوضفلا عيب فالخع



 ةطقللا باتك 4

 قافضلا ياني ال اذهو رخل سن : م ةحاباي هنأ الإ «هنذإ ريغب هريغ ىلإ كن اسمو

 يف كله اذإ ,نيكسملا َنَمَّض ءاش نإو :ةصمخملا ةلاح ريغلا لام لواط ف انك دعا اح

 جيو :لاق . ةلاق نيع دجو هنأ ؛منجخأ هكا ناك ن 2 ا رتعب هلام ضف هنأ ؟ةذب
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 ً ل ريعبلا دجو ادإ :اميعفاشلاو كلام لاقو علب رقبلاو ةاشلا ُْق طاقتتلالا

 ,ةمرملا ريقلا دم لصألا نأ :امه .سرفلا فالخلا اذه ىلعو د (لضفا كرتلاف .ءارحصلا

 را نا لع سزلا

 مهوَتِي هنكلو :غايضلا لقت اهسفن نع عفدي ام اهعم ناك اذإو :عايضلا ةقاوع ةيساتالاو

 اهلين بحفسف ةايقايض مرو ةظفل انآ ةانلو .كرتا ىلإ .بتتلو فهاركلاب سقف

 وهف :مكاحلا نذإ ريغب اهيلع طقتمملا ن ةفنأ نإف .ةايدلا قالي «ىلذلا لاول ةنايضااهعيرعتو
 ةطقللا

 نأل 6 هام يع أند كانا نيب قفنأ نإو اي وا ؛عربتم

 ؛انقرجأ نم اهيلع قفنأو ءاهرجأ ةععشنم ةميهبلل ناك لاف عة رظن مك اخجل ل ! كلذ عفر

 طل رمأ

 .قبآلا دبعلاب لعفي كلذكو «هيلع نيدلا مازلإ ريغ * نم هكلم ىلع نيعلا ءاقيإ هيف نأل

 عجري ال هنمض امهيأو :نيكسملا نمض (ةيانبلا).نامضلا عم نكل ةيعرش ةحابإب هل لحي هنإف :ةصمخملا ةلاح

 :لاقي ال «هتودب ملستلاب ريقفلاو «كلاملا نذإ ريغب ميلستلاب طقتلملا ؛هلعفب نماض امهنم 3 نإف ؛هبحاص ىلع

 (ةيانعلا) .ائيش اي ول 3 دقع نمض ُِق نكي , اذإ ريزعتلا نأ ؛ةيلع عج ريف يطقتلملا ةهجج نم رورغم ريقفلا

 [؟5 5/5 ةيانعلا] .سرفلا يف كلذكو «هحفنو همدكب ريعبلا يف ةوقلا ةدايزو ءرقبلا ف نرقلاك :عايضلا لقي

 دعب يأ :نيبن ام ىلع (ةيانبلا). يضاقلا رمأ ريغبو هرمأ ريغب هريغ نيد ىضق ول امك راصف :كلاملا ةمذ

 .بكري يذلا ناويحلاك :ةميهبلل (ةيانبلا).اهيلع قافنإلا حلصألا ناك نإو :هلوق دنع طوطخ ةسمخ

 [ 417/9 ةيانبلا] .هكلمل ءاقبإ هيف نأل ؛هترحأ نم هيلع قفنيو هرجؤي هنإف :قبآلا دبعلاب



 201 ةطقللا باتك

 ءاقبإ ؛اهنمث ظفحب رمأو ءاهعاب :اهتميق ةقفنلا قرغتست نأ فاخو «ةعفنم اه نكت مل نإو
 ةلثم ةاشلاك 1

 لعجو «كلذ يف نذأ :اهيلع َقافنإلا ّحلصألا ناك نإو ؛ةروص هئاقبإ رذعت دنع ىنعم هل

 رمأي انإ : :اولاق .نيبناحجلا نم رظن اذه فو ءارظان بصي هنأل ؛اهكلام ىلع انيد ةقفنلا

 رمأي رهظي هن ةيكلاوب يظر نأ هاجر يقولو ردق ىلع مايأ ةثالث وأ ,نيموي قافنإلاب

 يفو :هّقذ لاق .ةديدم ةدم قافنإلا يف رظن الف «ةلصأتسم ةقفنلا ةراد نأل ؛اهعيبب

 رهأي الو عنيف اسصغ نوكي نأ ليصع هلأ ؛حيحصلا وهو ةنيبلا ةماقإ طرش : :"لصألا'

 ماقت ةنيبلا تسيلو «لاحلا فشكل ةنيبلا نم دبالف «ةعيدولا يف هب رمأي اهنإو «قافنإلاب هيف
 تلق اميف ًاقداص تنك .نإ ةيلغ قفنأ :هل يضاغل لوقي «يل ةنيب ال :لاق نإو ءءاضقلل

 :"بانكلا" يف هلوقو .ابصاغ ناك نإ عجري الو ءاقداص ناك نإ كلاما ىلع عجرت ىح
 ير ودقلا رصتخم

 :رضح ام دعب كلاملا ىلع عجري امنإ هنأ ىلإ ةراشإ ؛"اهبحاص ىلع انيد ةقفنلا لعجو"'

 طقتلملا بنئاجو هل هلام نيع ءاقبإب كلاملا بناج :نيبناجلا نم (ةيانبلا). ةيلاملاب ىيعملا تتيح نم يأ : نعم

 نمشلا كلذ نم يضاقلا ىطعأ تعيبف ءاهعيبب رمأ اذإف :ليق :اهعيبب رمأي |[ هده ريدقلا حتف|.ع ع وج رلاب

 مولعم وهو «ةهيلع بجو نيد ةقفنلاو ءاهبحاص لام نمثلا نأ ؛ةثالثلاو نيم ويلا 2 هرمأب قفنأ اه

 نأب هرمأ اهطقتلا هنأ ةنيب ماقأو ءيضاقلا ىلإ اهعفر نإف :لاق ثيح :ةنيبلا ةماقإ [ 55/5 ةيانعلا| .يضاقلل

 هيلع قفني مل ىم هكاله فاخي ال ائيش ةطقللا تناك اذإ اذه :اولاق :"هاواتف"يف يجلاولولا لاقو ءاهيلع قفني

 [477/9 ةيانبلا] .ةنيبلا ةماقإب يضاقلا هفلكي ال فاخي ناك نإف «ةنيبلا ميقي نأ ىلإ

 موقت الو «ةنيبلا ةماقإ لصألا ف طرش فيك :لاقي نأ :هريدقت ءردقم لاؤس نع باوج اذهو :ةنيبلا تسيلو

 امئإو ءءاضقلا لجأل تسيل انهه ةنيبلا نأ :باوحلا ريرشت و ءانه كلذ دجوي منو ءركنم هيلع ىعدم ىلع الإ ةنيبلا

 يناثلا يفو «قافنإلاب يضاقلا هرمأي ىلوألا ناك نإف ءبصغ وأ «ةطقل اهنأ ةميهبلا لاح فشكني ىح ماقت

 اعلق رمآأ ول هنأ ؛نيررضلا دحأ مورل نع ارد .فيقرتلا اذنه لوقي آقأو :خ! عجري الو [4174/9 ةيائبلا] .ال

 [؟ هته /ه ةيانعلا] .ةطقللا ريدقت ىلع طقتلملا ررضت رمأي مل ولو ءبصغلا ريدقت ىلع نامضلا طوقسب كلاملا ررضت



 ةطقللا باتك مع.

 اذإو : لاق .حصألا وهو «ةياور هذهو «كلاملا ىلع عوجرلا يض داققلا طرش اذإ ةطقللا عبتي مو

 هنأك راصف .هتقفنب يح هنأل ؛ةقفنلا ّرْضْحُي وح هنم اهعنمب نأ طقتامللف «كلاملا :نيعي رضح

 ءاقيتسال سبيلا هَل هنإف ءقبألا د 3 كلذ نم برقأو «عيبملا هيشأف ةدهج+ و كلملا دافتسا

 اذإ طقسيو «ءسبحلا لبق ة طقتالا دب ف هكالم ةقفنلا نيد طقسي ال مث ءانركذ امل ؛لعجلا

 لاقو .عأ ومس مرخلا و لخلا ةّطقل 5 :لاق نقار يبا سيحلاب ريضي هنآل ؛سبحلا دعب كله

 مرا جراخ) ”يرودقل ١

 فو هيلع عحري ال كلاملا ىلع عوجرلا طرتشي مو ؛ةطقللا ىلع قافنإلاب يضاقلا رمآ اذإ :ةياور ةذهو

 زرتحاو ؛عوجرلا يضاقلا طرش نإ عوجرلا يف حصألا يأ :حصألا وهو (ةيانبلا).عجري :ىرألا ةياورلا

 اهقفنأ ّنيلا تأ :ةقفنلا رضع (ةيانبلا). عوجرلل ىفكي يضاقلا ريهأ درخم نأ انباحضأ صضعب لوق نع هن

 هجوألاو «يكاكلا هلاق روكذملا رابتعاب ريمضلا ركذ «ةطقللا نأل يأ :هنأل (ةيانبلا).ةطقللا ىلع طقتلملا

 (ةيانبلا).قأي ام ىلع امهرد نوعبرأ وهو :لعجلا ءافيتسال [4174/3 ةيانبلا| .لاملا رابتعاب هركذ :لاقي نأ

 (ةيانعلا) .لاملا ليوأت ىلع ةطقللا كالمب يأ :هكالبش (ةيانعلا).هتقفنب ىح هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :انركذ ال

 «بعهذملا هنأ مهفيف ءاضيأ "يفاكلا"يف نيدلا ظفاح و ءافولعت كاني مو :فةقسملا ةركذ انكش :إ طقسيو

 اهسبح و يضاقلا رمأي ةطقللا ىلع قفنأ ول :انباحصأ لاق :"بيرقتلا" يف لاق ءرفز لوق اذه يرودقلا لعججو

 اهيف هن لمع نع الو «نيع نع لدب ريغ نيد اهنأل ؛رفزل افالح «ةقفنلا طقست مل تكلهف :ةقفنلاب

 ىلع طقتلملا قفنأ ول : لاقف ةيالثلا انئاملغ نع طوقسلا مدعب 'عيبانيلا' 5 حرصو نيعلا يأ اه وانتي الو

 رفزل افالح ةئالغلا انئاملغ دنع ةقفنلا طقست مل تكلهف ءاهيلع قفنأ ام ذخأيل اهسبحو مكاحلا رمأب ةطقللا

 ؛تباث نيدلا نإف «طوقسلا ليلد مدعل ؛طوقسلا ىعأ مكحلا ىفن "بيرقتلا" ف روكذملا هحولا لصاحو

 داس ةيسعمملا نويل كليو يىبأ نع لقن ام امأو «تيأر امك لقنلا نكل هتقيقح نم نكي مل نإو نهرلاب

 .اهقدضت زوجي الو :فيرعتلا بح [عءودإه ريدقلا حتف| .غلبأف



 نادي ةطقللا باتك

 اهقّرع مث اهءاكوو اهصافع فرعا" :اكلع هلوق :انلو "."اهيشنمل الإ اهتطقل لحي الو'

 كامل كلم ءاقيإ فيرعتلا ةدم دعب قداصتلا يفو «ةطعقل ألو ءلصف ريغ نم ** 00

 باير الإ طاعلالا ل1 :ئور ام ليوأتو .اهرئاس يف امك ؛هكلميف هجو نم
 باوثلا لصحي

 رضح اذإو .ارهاظ ءابرغلل هنأ ناكل اهؤ يرسل طق ل هك ةايي رملي يصيبساللاو

 نأ طقتاملل 1 :اهتمالع ىطعأ نإف (ةنيبلا ميقي وح هيلإ عقدت م :ةطقللا ئعداف ل احججر

 «ربجي :.كلي يعفاشلاو كلام لاقو .ءاضقلا يف كلذ ىلع ُرَبجُي الو «هيلإ اهعفدي

 رسكب ءاكولاو «كلذ ريغ وأ «ةقرخ وأ «دلج نم ةقفنلا هيف نوكي يذلا ءاعولا :صافعلا نيبو اهصافع

 [475/9 ةيانبلا] .مرحلا ةطقلو لحلا ةطقل نيب عي :لصف ريغ (ةيانبلا).هب دشي يذلا طابرلا وه :دملاب واولا
 باوج اذه :حلإ صيصختلاو (ةيانبلا)."اهفرع نم الإ اهتطقل طقتلي الو" :ىرحأ ةياور يف ركذ اذهو :فيرعتلل
 :كلذ نايب :ءابرغلل [هيف طقتلي يذلا يأ] :هنأ ناكمل (ةيانبلا).ىعملا اذه يف مرحلا صيصخت هجو ام :لاقي امع
 اباعش ف نوقرفتي مث ءقيمع جف لك نم راطقألا نم اهيلإ نوتأي سانلا نأ ؛ءابرغلا ناكم ةكم نأ

 فيرعتلا طقسي نأ يغبتيف «فيرعتلا يف اذإ ةدئاف الف «ةكم ىلإ هدوع يردي ال بيرغل ةطقللا نأ بلاغلاف

 (ةيانبلا)."اهدشنمل الإ اهطقل عفر لحي ال" :لاقف مهولا كلذ كك هللا لوسر لازأف «ةدئافلا مدعل ؛ًالصأ

 |[ 471/9 ةيانبلا] .عفدلا ىلع هربجي ال مكاحلا نعي :ربجي الو

 نع "هحيحص" يف يراخبلا جرخأ [4717/* ةيارلا بصن] .سابع نبا نع ماسجو يزاخملا هجرخأ *
 ءاورفئاف مترفنتسا اذإو :ةينو داهحج نكلو ةرحه ال :ةكم حتتفا موي 8 يبنلا لاق :لاق ءافيذ سابع نبا

 لحي ال هنإو «ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهو ؛ضرألاو تاومسلا قل موي هللا مرح دلب اذه نإف

 ءكوش دضعي ال ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف ءراه نم ةعاس لا يل لحي ملو ءيلبق دحأل هيف لاتقلا
 رخذإلا الإ !هللا لوسز اي :سابعلا لاق ءاهالخ ىلتخي الو اهفرغ نم الإ هتطقل طقتلي الو ءهديص رفني الو

 [ةكمب لاتقلا لحي ال باب ١85 :مقر] .رخذإلا الإ :لاق :لاق ءمهتويبلو مهنيقل هنإف

 دلاخخ نب ديز نع "هحيحص" يف يراخبلا جرخأ [45/4/7 ةيارلا بصن] .مهبتك يف ةتسلا ةمئألا جرخأ **
 ؛ةنس اهفرع مث اهءاك وو اهصافع فرعا :لاقف ؛ةطقللا نع هلأسف 55 ىبلا ىلإ لحجر ءاج :لاق هنأ ,نهجلا

 ام :لاق لبإلا ةلاضف :لاق بئذلل وأ كيحأل وأ كل :لاق منغلا ةلاضف :لاق اي كنأشف الإو اهبحاص ءاج نإف

 [منغلا ةلاض باب 747/ :مقر] .اهر اهاقلي يح رجشلا لكأتو ءاملا درت اهءاذح اهؤاّقس اهعم اهو كل



 ةطقللا باتك م ؛

 بحاص نأ :امهل .اهءاعوو اهءاكوو اهددعو «مهاردلا نزو يمسي نأ لثم ةمالعلاو

 ,هجو نم ةعزانملا دوجول فصولا طرتشيف «كلملا ث هعزاني الو ءديلا ف هعزاني ديلا

 نقلا ةرصتلا قيس يلا كأ :انلو ردسو وع ةيحراتلا هدعل ةنيبلا ةماقإ طرتشت الو

 ؛ةمالعلا ةباصإ دنع عافدلا هل لحي هنأ الإ ؛كلملاب ارابتعا ةنيبلا وهو «ةجحل الإ ىحتسي الف

 ةحابإلل اذهو *."هيلإ اهعفداف اهددعو اهصافع َفّرَعو اهبحاص ءاج نإف" :علَع هلوقل

 اليفك هنم ذخأيو ؛ثيدحلا **"يعدملا ىلع ةنيبلا" :ةَكِلَع هلوق وهو وهلا ةليع

 قاف هيلإ اهعفدي ناك اذإ

 هو نم هعازن ناكف ديلا يف هعازن امإو كلملا يف هل عازن ال طقتلملا نأ :هلصاح [يعفاشلاو كلاملا يأ] :خ! امه

 (ةيانبلا) .ديلا يف ةعزانملا يهو :هجو نم | ءاما// 8 ةيائبلا| .ةنيبلا ةماقإ نود ةمالعلا نايب طرتشاف ءههجو نود

 ربدملا بصغ يف نامضلا بوجو ليلدب :كلملاك [478/3 ةيانبلا| .كلملا يف ةعزانملا ىهو :هجو نم

 .يعدملا ىلع ةئيبلا :ثيدحع :ةنئيبلا وهو [عدانإه ةيانعلا]| .اكلم لقنلل لباق ريغ هنأل ؛ديلا ةلازإ رابتعاب

 عرهألا هيف يذلا ثيدحلا اذه يأ :اذهو (ةيانبلا) . يعدملا ىلع ةنيبلا :ةنلع هلوقل ؛هاعدا اذإ :خلا كلملاب ارابتعا

 نيل .[طفم ملا ىل هلإف ءروهشملاب لمعلا لجأل ةحابإلا ىلع هلمح بجو يأ ةحابالل "اهعفداف" :هلوق وهو

 .ةطقللا يعدم نم يأ :ةايفك [* تا//ج .ةيانعلا| ,كرتلل مزلتسملا ضراعتلا ةزل :بوحولا ىلع لمحو ,ةحابإلا

 اهعفد اذإ اذه «ليفكلا ىلع نكمأ هفالخي رمألا رهظ اذإ يح ءهسفنل قاثيتسالا لجأل يأ : اقاغيتسا

 [ 478/8 ةيانبلا] .ًاليفك ذخأي ال هنأ حيحصلاو «ناتياور كلي ةفينح يبألف ةجحلاب اهعفد ول امأ «ةمالعلاب

 اهددعي..كزربخي فحل ءاخ نإو ةاهفرع :ةطقللا يف لاق 6 هللا لوسر نأ بعك نب. ىأ نع ملسم هجرخأ#

 سس فانك ١177( :مقر] .اهي عتمتساف الإو اهايإ هطعأف اهءاعوو
 |: 8+ ةيارلا بجيش | . ىلاعت هللا ءاش لإ ىوعدلا ف أي هع



 معه ةطقللا باتك

 هقذص اذإو ؛هدنع بئاغ ثراول ليفكتلا فالخب ,هسفنل ليفكلا ذحأي هنأل ؛فالحالب اذهو

 ريغ انه كلاما نأل ؛ربجي :ليقو هقدص اذإ ةعيدولا ضبقب ليك ولاك عفدلا ىلع ربي ال :ليق

 ؛قدصتلا وه هب رومأملا نأل ؛نيغ ىلع ةطقللاب قدصتي الو .ارهاظ كلام ٌعِدوملاو ,رهاظ

 هبشأف ينغ ىلع وكي ال ةقدصلاو *.'هب قدصتيلف -اهبحاص ينعي -تأي مل نإف' :ةتفع هلو
 ؛زوجي :.كلر يعفاشلا لاقو نب عفتي نأ هل ربي ميغ طقتفلل ناك نإو . :ةضورفلا ةقدصلا

 *"امكب عفتناف الإو «هيلإ اهعفداف اهبحاص ءاج نإف" :هقذ يبأ ثيدح يف ال3ء هلوقل

 نم الو «ميرغلا نم ذوي ال «ةثرولا نيب وأ :ءامرغلا نيب مسق ثاريم :كلذ ةروص 5 ليفكتلا فاالنع
 ىلإ لحجر ءاجول ينعي :خلإ ليكولاك اا ةياففكلا] لؤي امهدنعو شي ةفينح يبأ دنع ليفك ثراولا

 |[ ةيانبلا | .هيلإ عفدلا ىلع ربجي ال هقدصف ؛كنم ةعيدولا دادرتسا يف عدوملا ليكو انأ :لاقو :عدوملا

 عفدلل امزلم هرارقإ ناك «كلاملا وه هنأب طقتلملا رقأ املف ءرضح يذلا وه كلاملا نوكي نأ زاجف نعي :رهاظ ريغ

 ؛هقدص ام دعب هيلإ عفد اذإ ةعيدولا ف مث «هيلإ عفدل اهايإ انهزم ةرارقإ ناك 2-1 عدوملاو [ءهزاه ةيانعلا | .هيلإ

 انههو ع يشب ليك ولا ىلع عج ري نأ هل سيل عدوملا نمصو (؛ةلاك ولا ركنأو ؛عدوملا رضصح 5 (ةدن 5 كلهو

 سيل هنأو هرمأب هل هضبق يف عدوملل لماع ليكولا نأ عدوملا معز يف كانه نأل ؛ضباقلا ىلع عجري نأ طقتلملل

 هسفنل لماع ضباقلا نأ همعز يف انههو «هريغ ملظي نأ هل سيلف ملظ نمو هايإ هنيمضت يف ملاظ عدوملا لب نماضب

 [5 3/8 ةيافكلا] ."طوسبملا" يف اذك هنمض امم. هيلع عجري نأ هل ناكف «ةنيبلاب هريغل كلملا تبثي ام دعب نماض هنأو

 نع "هننس" يف يطق رادلا جرخأ [478/* ةيارلا بصن] .ةريره يبأ ثيدح نم بابلا لوأ ف مدقت *

 عاج نإف عةنس هفرعيلف ائيش طقتلا نم (ةطقللا لت ال :لاّقف «ةطقللا نع لئسو دي هللا لوسر لاق :لاق ةريره نأ

 ]3٠١/4[ .هل يذلا نيبو رخآلا نيب هريخيلف هءاج نإو ءاب قدصتيلف اهبحاص تأي مل نإو «هيلإ اهدريلف اهبحاص

 ديوس تعفس ةملس نع "هحيحص" يف يراخبلا جرخأ 7 ةيارلا بصن] .نيحيحصلا يف بأ ثيدح **

 اهفرع :لاقف هي يبلا تيتأف «رانيد ةئام اهيف ةرص تبصأ :لاقف هنو بعك نب يبأ تيقل :لاق ةلفغ نب

 :لاقف .ةكمب دعب هتيقلف .تعتمتساف اي عتمتساف الإو اهبحاص ءاج نإف ءاهءاكوو اهددعو اهءاعو ظفحا

 [برقألا نمو هبراقأل ىصوأ وأ فقو اذإ باب 5477 :مقر| .ادحاو الوح وأ لاوحأ ةثالث يردأ ال



 ةطقللا باتك ع

 هكراشي نغلاو آد نايس اهعفر ىلع هل المح ريقفلل حابب اإ هنألو ,ريسايملا نم ناكو

 ةحابإلاو ءصوصنلا قالطإل ؛هاضرب الإ هب عافتنالا حابي الف «ريغلا لام هنأ :انلو .هيف

 ىلع لومحم ينغلاو .لصألا ىلع هءارو ام ىقبيف ؛عامجإلاب وأ «هانيور امل ؛ريقفلل
 ءاهيف هئانغتسا لامتحال ىئاوتي دق ريقفلاو ءفيرعتلا ةدم يف هراقتفا اطال ؛«نحألا

 أب "باو :اريقف طقتلملا ناك لإو .هنذاي ا وهو ,مامإلا نذإب ناك قف 2 ع افتناو
 عافتنا

 .هريغ ريقف ىلإ عفدلا زاج اذهلو :نيينابجلا نم رظنلا قيقحت نم هيف امل ؛اب عفتني نأب

 .ملعأ هللا و ءانركذ امل ؛ابنع وش ناك لكإو هدحج هر وأ ىهنبا وأ هايأ ريقفلا ناك ادإ اذكو

 37 عافتنالا نذل ١ يأ :هنألو (ةيانبلا). فيدخل نيم نم سيلو تافضملا مالك نم ماذهو ءاينغألا نم يأ : ريسايملا نم

 [21/ ةيانبلا | .غ عايضلا نع اه 178 ةطقللا عفر نيا اتعاب و هل اخ هن وكل يأ خخ هل ناجح (ةيانبلا) .ةطقللاب

 طاقتلالل ًابيس كلذ ريصيف قدصتلل ال فيرعتلا دعب ريقفلل ةطقللاب عافتنالا لح نأ :هلصاح :هيف هكراشي

 ىطاقتلالا لف .بغري في رعتلا دعب هب عافتنالا هل ل هنأ ملع م هنإف ؛كلاملا ىلع ظروف لاملا ريضيف

 |[ 5 ةيانبلا] .عافتتالا يف هكراشيف .نيعملا اذه يف ريقفلا كراشي نيغلاو

 ارت درع ةراعبت نوكت نأ الإ لظابلاب هكنيب كلا وما اهلك أت ال2 :ىلاعت هلوق هب ديري :صوصنلا قالطإل

 هب ديري :ةانيور امل (ةيانعلا).ُُهكْيَلَع ىدتعا نمف#© :هلوقو ماهدَمعَت الو ىلاعت هلوقو هج خلإ ل

 (ةيانبلا).ئوغلا نود ريقفلل ةقدصلا زاوج ىلع :عامجإلاب وأ ["514/ه ةيانعلا] .هب قدصتيلف :::!- هلوق

 ريغب ريغلا لام عافتنالا ةمرح وهو «لصألا ىلع ريقفلل عافتنالا زاوج ءارو ام يقب يأ :خ! ةءارو ام ىقبيف

 غلا ْنأ :ةلضصاح لإ حابي امعإ هلك 6 2 ىعفاشلا لوق نع باوج 2 ينغلاو |[ 28 ةيانبلا | . هنذإ

 يف لصاحلا نوكيف ءذحألا يف 1يناج دنا ريقلاو :فيرعتلا ةدم يف هراقتفا لامتحال ةطقللا لمح ىلع لومحم

 (ةيانعلا) هب ف نعي لدم هلال نعرعا نع با وج : يل ع افتناو .عفرلا مدع لامتحاو ةطقللا عفر امهنم لك

 كلاملا بناحو «عافتنالاب طقتلملا بناج :نيبناجا نم [*53/ه ةيانعلا] .هيف دهتحم لحم يف هنأل :هنذإي زئاج

 .عاافتنالاب سأب ال يأ :اذك و /ةيانبلا) .نيبناحلا خرم هيف رظنلا نوكلو يأ :اذهشو (ةيانبلا):هل باوثلا لوصحت

 |[ 5 ةيانبلا| . نيبناجملا نم رظنلا قيقحت نم هيف امل أ :انرك ذ مل



 قابإلا 2“
 دقف لاضلا امأو «هئايحإ نم هيف امل ؛هيلع يوقي نم قح يف لضفأ ةليغأ قبالا

 كلذك الو «كلاملا هدجيف «هئاكم حربي ال هنأل مبا :ليق دقو ءكلذك ليق

 فالف :«هيسفنب هظفح. ىلع ردقي ال هنأل ؛ناطلسلا ىلإ هب قأي قبآلا دع مث هقيآلا
 ىلع نمؤي ال هنأل ؛هسبحي ال لاضلا عفر ولو «هسبحي هيلإ قبالا عفر اذإ مث .ةطقللا

 ءايأ ةثالث ةريسنم نع اهالوم ىلع اقآ در نمو :لاق .لاضلا فاللخعب ءاينات 75-1 قبالا
 يرودقلا

 اذهو عةباسسحسف كلذ م لقأل ةذر كإو ءامهرد نوعبرأ ا هيلع هلف ٠
 0 بوجو رفقسلا ةده ن + ف ١

 هنأل ؛كلص ىعفاشلا لوق وهو ؛طرشلاب الإ ءىش هل نوكي ال نأ :سايقلاو 0 اح سلا

 ىلع رفا مهياعشا ناوضر ةباحصلا نأ 3 .لاضلا ةيشأف 0

 لعفب هل ضرعتلا نأ الإ .فلتلاو لاوزلا ةضرع هيف ققحت ةطقللاو «طيقللاو .قابإلا نم لك :قابإلا نق

 [؟"5./ه ريدقلا حتف ف طيقللاو ةطقللا فالخب «هب داهجلا بيقعت بسنألا ناكف :قابإلا ف راتخم لعاف

 :قبالاو ؛هلزنم ىلإ قيرطلا لض يذلا وه :لاضلا امأو (ةيانعلا).ىلوملا قح يف كلاه قبآلا ذإ :هيف ام

 ىلإ وأ «هبئان ىلإ وأ :تاطلسلا ىلإ .هالوم نع يفخي هنأل :قبآلا كلذك الو .:هالوم نع برهي ئاثلا وه
 هعفد ءاش نإو ؛هسفنب هظفح ءاش نإ رايخلاب ذحألا :يناولحلا دنعو ءيسحرسلا رايتخا اذهو «يضاقلا

 .هسبح ىلإ ةجاح الف «قابإلا ةتداع نم سيل هنإف :لاضلا فالخب .ةلاضلاو لاضلا كلذكو ؛مامإلا ىلإ
 .هانعمب ةلاعج وأ «ةليعج عمج لئاعجلا ءهلمع ىلع لماعلل لعجي ام :مضلاب :هلعج هيلع هلف

 لاقف ,هذخف هتدجو نإف ءيدبغ قبأ دق :هريغل لاق اذإ هنأ ىهو «ةبيجع ةلأسم انهه :امهرد نوعبرأ

 هب ناعتسا دق ىلوملا نأل ؛هل لعج الف ؛ىلوملا ىلع هدرف «مايأ ةثالث ةريسم ىلع رومأملا هدجوف ءمعن :رومأملا

 .اذك هلف يدبع يلع در نم :لوقي نأب :طرشلاب الإ .ةناعإلا نيعملا دعو دقو «قبآلا در يف

 .عربت اذإ ءيش هيلع بجي ال ثيح :لاضلا دبعلا



 قابإلا باتك م

 نألو ءامهني اقيفلتو اقيفوت هنود اميف اهود امو ءرفسلا ةريسم يف نيعبرألا انبجوأف

 ءسانلا لاومأ ةنايص لصحتف «ةردان ةبسحلا ذإ ؛درلا ىلع لماح هلصأ لعجلا باجيإ
 ىلإ امئود لاضلا ةنايص ىلإ ةجاحلا نألو ؛عنتماف لاضلا ف عم الو ؛عمسلاب ريدقتلاو

 رفسلا نود امع درلا يف حضرلا ردقيو «يفتخي قبالاو «ىراوتي ال هنأل ؛قبألا ةنايص

 ذإ ؛ةثالثلا مايألا ىلع نوعبرألا 2 :ليقو .يضاقلا يأر ىلإ ضوفي وأ ءامهحالطصاب

 ءامهرد الإ هتميقب هل ىضقي 1 :نيعبرأ نال نيف هنا لور ةناق .رفسلا ةدم لقأ يه

 اه ردقتلا نآل ؛ًامغرد نوعيرأ هل :دللب لس ويويأ لاقو .هبلنج 2008 :هشضض لاق

 ىلع حلصلا فالخب «ةدايزلا ىلع حلصلا زوجي ال اذهو ءاهنع صقني الف «صنلاب تبث

 ,كلاملا لام ىبحيل ؛درلا ىلع ريغلا لمح دوصقملا نأ :هلي دمحم و .هنم طح هنأل ؛لقألا
 لعجلا نم

 (ريدقلا حتف).هقش ىلإ هقش تممض اذإ ؛ةقفل بوثلا تقفل : اقيفلتو .ةروك ذملا راثآلا نيب :اقيفوت

 يعفاشلا سايق نع باوج :عمسلاب ريدقتلاو [877/ه ريدقلا حتف] .ىلاعت هللا دنع اباستحا هدر وهو :ةبسحلا ذإ

 ىلع قبآلا سايق عنتماف ءلاضلا در يف ءيش بوجو يف ءيش دري مل يأ :خلإ عمه الو (ةيانبلا».لاضلا ىلع قبآلا

 [ 43٠/8 ةيانبلا| .عمسلا دوجول هيف سايقلا انكرت انأ الإ اضيأ بوجولا مدع قبآلا در يف سايقلا ناكو «لاضلا

 ["7-* 515/8 ةيانعلا] .قحلملاو لصألا نبي يواستلا يضتقت األ ؛ةلالد قاحلاإلا ىفن ىلإ ةراشإ :ةجاحلا نألو

 :مهوق نم فقمحعم اب خضرلاو "ةناسحف كلذ نم لقأل هدر نإ و" :هلوقل ليصفت :خضرلا ردقيو

 [53/3 ةيانبلا|] .ديرد نبا هركذ اذك ءريثك نم اليلق هاطعأ اذإ "هلام نم نالفل نالف خضرأ"

 هاري ام بسح ىلع هردقيف :يضاقلا يأر .رابتعالاب هبشألا وه اذه :اولاقو :امهحالطصاب

 يعي | ادعس تعب رآآلا ن وحل يأ] .[ اذشو (ريدقلا حتف).ثلثو رش ةياللث ماوي لكل :ةثذلغلا مايألا

 حلصلا فالخب «صنلاب نيعبرألا نييعتل حلصلا زوجي ال نيعبرألا نم رثكأ ىلع دارلا عم كلاملا حلاص اذإ

 .امكح كلاه قبآلا نأل :كلاملا لام [5 31/4 ةيانبلا] .لقألا ىلع



 8 قابإلا باتك

 ةلزمب اذه يف ربدملاو دلولا مأ امأو .ةدئافلل اقيقحت ءيش هل ملسيل مهرد صقنيف
 لعجلا بوجو

 لْعُج ال «هتامم دعب در ولو ؛هكلم ءايحإ نم هيف امل ؛ىلوملا ةايح ىف ةرلا: كاك اذإ نقل

 يف وهو ءهنبا وأ ؛لوملا بأ دارلا ناك ولو .نقلا فالخب توملاب ناقتعي امهنأل ؛امهيف
 :ةَداَع درلاب نوعربتي ءالؤه نأل ؛لعج الف :رخاآلا ىلع نيجوزلا دحأ وأ .هلايع

 ةنامأ هنأل ؛هيلع ءيش الف :هَّدر يذلا نم َقَبَأ نإو :لاق .باتكلا قالطإ مهلوانتي الو
 7 يرودتل يرودقلا

 خسنلا ضعب يف ركذو :هف اه لاق ,ةطقللا يف هانركذ دقو ,دهشأ اذإ اذه نكل هدي يف

 يرودقلا خسن 9 ,
 ؛اضيأ حيحص وهو هل ءيش ال هنا

 امل :هلوقب كلي فنصملا ليلعتو ؛نَملا ةلوت اههبسكتسي وهو ءىلوملل ناك ولمه امهأل :نقلا ةلزنمحت

 دنع اهيف ةيلام ال دلولا مأ نأل ؛ةيلاملا ءايحإ نم هيف امل :هلوقب هريغ ليلعت نم ىلوأ هكلم ءايحإ نم هيف

 دلولا مأ يف اذهو ؛هكلام ىلع كولمم ال ءرح در عقيف :تولملاب تاشتعي [مد [ه ةيانعلا | .هكلي ةفينح يبأ

 :فلغلا نم جرخي مل نإو «ءاقفافتا تيئاب ةديع روعي دل هايس بم ناك نإ ريالملا اذكو !موع

 ءاعيش قحتسي ال مرغ دربو هل ميرع رك ناكف 56 لدب دافتسا لب 37 هدرب ديفتسي ال ىلوملا نذل

 .هتوم دعب هدرب لعجلا بجي ثيح :نقلا فال |[ ريدقلا ح تف | .نقلا فالخب

 دارلا ناك اذإ لعجلا يفن ديقتي نأ ىضتقا نبالا ىلإ وأ دارلا ىلإ عجر نإ "هلايع يف" ديقو :هلايع يف وهو
 ناك ءاوس اح بجوتسي ال نبالا نأ ؛حيحص ريغ وهو هليوم و هتقفن يف يأ كلاملا لايع يف هنوكب انيا

 :رخآلا ىلع نيجوزلا دحأ وأ ؛كلاملا دلو ناك نإ دارلا نأ :لاحلا ةلمجو .ال وأ كلاملا هيبأ لايغ ف

 لايغ يف اوناك نإَف «براقألا ىقابو تلا نم..متفريغ ناك نإو :.. ءاقلطم ًالعج قحفسي الا يضولاو

 |[ ؛/ه ريدقلا حتف] .اضن تباثلاك وهو افرع اتبات مهنم عربتلا ناكف هلايع ُُق ني قبآلا

 [4 58/3 ةيانبلا] .اعرش هيف نوذأم هجولا اذه نع ذخألا نأ ةطقللا بانك يف هانركذ دقو يأ :ةطقللا يف



 قابإلا باعك 03 ١

 لعجلا قف تسي .ةدع .قيآلا سبحي نأ هل ناك اذهو «كلاملا . نم عئابلا ىنعم يف هنأل

 ؛هيلع ءيش ال «هدي يف تام اذإ كلذكو «نمثلا ءافيتسال ؛عيبملا سبحي عئابلا ةلزنمت

 ؛ىرتشملا دبعلا يف امك ٠ قاتعإلاب اضباق راص .هيقل امك ىلوملا هقتعأ ولو :ل :لاق .انلق امل

 نرخ يب هلكأل عيبا مكس دل تاك زو فرلاو هل لدبلا ةمالسل دارلا نم هعاب اذإ اذكو
 مثلا وهو اهيباق عش

 ل ا يتفاف ل .زاجف ضبقي ملام غيب نع ةراولا نهنلا كمت لخعدي اللفبيمحو

 ئح 2 ةقينح يب لوق ىلع هيلع هيف متَح يا .هذريل هّذِحَأي. هنأ ده
 ذحألا ىلع قبالا

 هألوم ىلع هّدرف هترو و د هَبصَنا وأ ذحألا و هأرتشا ادإ امك 58 سيقتل ةلحخأ

 :هدريل هارتشا هنأ دهشأ اذإ الإ هسفنل هدر هنأل ؛هل لْعْج ال

 اذإ عئابلاو ئةهيلغع بخ لامع. درلاب ىلوملا اهدمفتسي امنإو «قابإلاب ثلاز ديعلا عفانم ةماع نأ : عئابلا ىنعم 8

 لبق يأ] :ىلوملا هقتعأ ولو |[ ه/ه ةيانعلا | . لعجلا طقسي انهه كلذكف ءن مثلا طقس عيبملا هدي يف كله

 :امهليب قرفلاو ءاضناف ربل م قاتعإاللا ناكم ةربذ م 0.9 ةثأ نى قاتعإللاب : هل وقب راشأو [ةحارص ةضبقب نأ

 [ 44:4/ 8 ةيانبلا] ..ةيلاملل فالتإبب سيلف ريبدتلا مآ و: ءاضباق هي وضيف ةتلاملل قالت قاتعإلا نأ

 ئعم يف درلا ناك امل :لاقي نأ وهو ؛عيبلا نيعم يف هنأل :هلوق ىلع دري ردقم لاؤس نع باوج اذه :خا درلاو

 عيب نع ىهنلا دورول ضبقلا لبق دارلا نم هعيب زوجي ال نأ يغبني اذه ىلعف «يرتشملا نيعم يف كلاملا ناك «عيبلا

 ةمئآلاو فسوي يبأ دنعو :دمحم و ةفينح يبأ |[ ةيانبلا | .خل خل! درلاو هلوقب باجأف ءضبقلا لبق يرتشمل

 ةبّها وأ يهل لعج ال هنإف «هالوم ىلع هدر اذإ يأ خل ام راصو (ةيانبلا).طرشب سيل داهشإإلا : رام ةنالثلا

 هدرف .ذخآلا نم قبآلا ثرو يأ هئرو وأ ؛هالوم ىلع هل بوهوملا درف ؛لجرل ذخآلا بهو نأب ءهتبه لبق يأ

 |[: ه/ه ةيانبلا| .هسفنل هلأ لب ؛ةدريل هذخأي مل ةنأل هل لعجب ال اهلك روصلا هذه يففغ عمال وم ىلع ثراولا

 دصاق ةدارولا و باشهالاو ءارشلاب هئإف : هسفنل ةذر هنأل [ ده هريدقلا حتف | .هل ىضْوُأ ول اذك و ' هببكا وأ

 .لجعألا نم ءارشلا كدنع يأ :ةدريل ةارتشا :هسفن كلمت



 انك قابإلا باتك

 ىلع لعجللاف :انهر قبآلا ناك نإو .نمفلا ءادأ يف عربتم وهو «لعجلا هل نوكيف
 ءايحإ ةلباقم. لعجلاو ءاهنم ءافيتسالا ذإ ؛هقح يهو «درلاب هتيلام ىحأ هنأل ؛نقرملا

 «توملاب لطبي ال نهرلا نأل ؛ءاوس ةدعبو نهارلا ةايح ىف درلاو هيلع ن وكيف «ةيلاملا

 هيلع نيدلا ردقيف ءرثكأ تناك نإف .هنم لقأ وأ ؛نيدلا لثم هتميق تناك اذإ اذهو

 نع هصيلختو .ءاودلا نمثك راصف «ءنومضملا ودقلاب هقح نأآل ؛نهارلا ىلع يقابلاو

 ئدُب عيب نإو «نيدلا ءاضق راتخا نإ ىلوملا ىلعف ءانويدم ناك نإو ءءادفلاب ةيانحلا
 اعجلا

 نم ىلع بجيف ,فوقوملاك هيف كلملاو «كلملا ةنؤم هنأل ؛ءامرغلل ىقابلاو (لعجلاب

 ىلعو هيلا ةعفنما دوعل ًءادفلا راتخا نإ ىلوملا ىلعف ءايناج ناك نإو .هل رقتسي

 ءابوهوم ناك نإو .مهيلإ اهدوعل عفدلا راتخا نإ ءايلوألا
 درلا ةعفتم ىلوملا

 .اهيف نترملا ىلع لعجلا بجيف :ءاوس ةهدعبو .يضاقلا نذإ ريغب قفنأ ول امك :نمثلا ءاذأ يف

 نمترملا ىلع كلذ بجي ثيح :ءاودلا نمثك [577/5 ريدقلا حتف].نمرملا ىلع لعجلا نوك يأ :اذهو
 ىلع يقابلاو ؛هنيد ردقب نكرملا ىلع بجي ءادفلا نإف هلا هصيلخت و (ةيانبلا).نهارلا ىلع يقابلاو «هنيد ردقب

 يف انوذأم ناك نأب انويدم قبآلا دبعلا ناك نإ يأ :انويدم ناك نإو (ةيانبلا).لعجلا كلذكف ءنهارلا

 ["55-5107/ه ريدقلا حتف] .ىلوملا هب فرتعاو «ريغلا لام فلتأ وأ ؛نيد هقحلف ةراجتلا

 راتخا ىم ءامرغلل ريصي نأ نيبو نيدلا ءاضق راتخا م ىلوملا ىلع رقتسي نأ نيب :فوقوملاك

 نيدلا ببس هترشابم دعب دبعلا يف كلملاو ؛كلملا ةنؤم هنأل :خإ ىلع بجيف [437/9 ةيانبلا] .عيبلا
 ناك «نيدلا يف هعيب راتخا نإو «هل رقتسا كلملا نأل ؛هيلع لعجلا ناك هنيد ءاضق ىلوملا راتخا نإ فوقوملاك

 (ريدقلا حتف).ءامرغلل يقابلاو كلملا ةنؤم هنإ :انلق امل ؛نيدلا لبق هب أدبي نمشلا ف لعجلا

 [.31/5 ريدقلا حتف].قبأ قح هدفي ملو ؛هالوم هعفدي ملف ءأطخ ئج يأ [قبآلا يأ] :ايناج ناك نإو



 قابإلا باتك منك

 تلصح ام بهاولل ةعفنملا نأل ؛درلا دعب هتبه يف بهاولا عجر نإو هل بوهوملا ىلعف
 هلام ِق لعجباف ءيببصل ناك نإو ىدرلا لعب هيف تلقاريصتلا هل بوهوملا كلارقي لب ىدرلاب

 : ؛ 5 ءا 5 ا 4
 .هيف درلا ىلوتي يذلا وه هنأل ؛هل لعج الف .هيصو ةدر نإو .هكلم ةنؤم هنأل

 كلملا رقتسي نم ىلع بجتف :هلوقب هلبق ركذ ام ىلع درت ةهبش عفدل هذه ةيلصولا "نإ" ركذ اهإو :خلإ عجر نإو

 دوجول ؛بهاولا ىلع لعجلا لعجي نأ يغبني ناك نيريدقتلا الك ىلعف ؛ءادفلا راتخا نإ ىلوملا ىلعف :هلوقبو هل

 فرصتلا هل بوهوملا كرتب لب «قبآلا درب تلصح ام بهاولل ةعفنملا نأ عفدلا هجوو .هقح يف نيينعملا نيذه

 [مدد/ه ةيانعلا | .هتبه 2 ع وجرلا نع بها ولا عنمي يذلا فضلا نه اهثريعو عيبلاو ةبها نم درلا دعب ةيف

 |[ ةة ةيانبلا| .هسفن ىلع هيف درلا ققحتيف :هيف درلا ىلع (ريدقلا حتف). لحجر هل وعي ميتيلا اذك و . كيسي 5 ةذر



 د وقفملا بايق

 نم يضاقلا بصن :تيم مأ وه يحأ ملعي الو ءعضوم هل فرعي ملف ؛لجرلا باغ اذإ

 رظنلا نع زجاع لكل ارظان بصن يضاقلا نأل ؛هقح يئوتسيو هيلع موقيو «هلام ظفحب

 هيلع مئاقلاو هلال ظفاحلا بصن يو «نونجماو يبصلاك راصو «ةفصلا هذه دوقفملاو ءهسفنل

 يرودقلا
 هقوقح ف ليصأ هنأل ؛هدقعب بجو نيد يف مصاخيو «ظفحلا باب نم هنأل ؛هئامرغ >

 ؛لجر دي يف ضوُرع وأ «راقع ف هل بيصن يف الو «ذوقفملا هالوت يذلا ٍن مصاخي الو
 كلمب ال هنأو .يضاقلا ةهج نم ضبقلاب ليكو وه امثإ دنع بئان الو «كلام. سيل هنأل
 ناك اذإو «نيدلا يف كلاما ةهج نم ضبقلاب ليكولا يف فالخلا اهنإ .فالح الب ةموصخلا

 ؛هب ىضقو يضاقلا هآر اذإ الإ زوجي ال هنأو «بئاغلا ىلع ًءاضق هب مكحلا نمضتي كلذك

 يأ ءيشلا تدقف :لاقي دادضألا نم وهو ءاناذققو ادوقفَو ادقف باغ يأ بع تدقف :لاقي :دوقفملا

 [4//43 ةيانبلا] .هبلط يف مهو .هلهأ نع لض دقف ءدوقفملا يف دوحوم نيينعملا الكو هتبلط
 يذلا يأ :مصاخيو (ريدقلا حتف).انركذ امل ؛انركذ ام مهرمأ يف لعفي نأ يضاقلا ىلعف :نونجماو يبصلاك

 هنأ :هتدئافو :خ ! مصاخي الو [7/4/5 ريدقلا حتف| .يضاقلا هبصن يذلا دقعب يأ :ةدقعب (ةيانبلا).هل بصن

 ؛ةعيدولا ليبس ىلع يأ :لجر دي يف .بئاغلا ىلع ءاضق هنأو ءرظنلا باب نم سيل هنأل ؛هيلع ةنيبلا لبقي ال
 .يضاقلا نم ضبقلاب ليكولا يأ :ةموصخلا كلمب ال .كلذ ريغ وأ
 (ةيانبلا).امهل افالخ كي ةفينح يبأ دنع ةموصخلا كلمي هنإف [ةلاكولا باتك يف ىتأيس امك] :خلإ ليكولا يف
 ,ةموصخلا عطقل ءاضقلا نأل :زوجي ال هنأو (ةيانعلا).ةموصنخلا كلمي مل ال يضاقلا ليكو نأ عي :ناك اذإو

 يأ هيف دهتجم هنأل ؛كلذ زاج هآر اه يأ :هب ىضقو [574/5 ةيانعلا| .ةروصتم ريغ بئاغلا نم ةموصخلاو
 [433/8 ةيانبلا] .ذفن هيف ادهتحم الصف ىقال اذإ ءاضقلا نأل ؛زوجي هلي يعفاشلا دنعو ؛بئاغلا ىلع مكحلا ف



 دوقفملا باتك اري

 ظفح هيلع رذعت هنأل ؛يضاقلا هعيبي داسفلا هيلع فاخي ناك ام مث .هيف دهتجم هنأل

 0 ؛اهريغ الو ةقفن يف داسفلا هيلع.فانج ال ام عببي الو: .نيعملا ظفحب هل رظنيف هتروص
 هتققن لح ةيلاملا بسحب

 وهو «ةروصلا ظفح كرت هل غوسي الف «هلام ظفح يف الإ بئاغلا ىلع هل ةيالو ال هنأل

 زوجي ال

 ىلع اروصقل كذا اذه سيلو هلام نم: هدالوأو ؛هتحوز ىلع قفنيو :لاق . نكمم

 لاح هلام يف ةقفنلا قحتسي نم ل اك نأ 4 لصألاو .دالولا ةبارق َعيمج معي لب ءدالوألا

 ةركي ديس ءاضقلا .نأل هيوم ددسن ةلاع نع هيل .ققثي +ييظاقلا ءاجقا ىثي ترضع

 ؛هعيرغ يف هلاه نبع هيلع ىقني ال هءاضقلاب الإ تربطتحح يف اهقجتسي ال ن ٠ ف لكو «ةناعإ

 يضاقلا

 ذالوألا :لوألا نمف .عنتمم بئاغلا ىلع ءاضقلاو ؛ءاضقلاب 55 لقنيوس ةقفنلا نأل

 تحألاو ألا :يباثلا نمو «رابكلا روكذلا نم ِمَّرلاو «رابكلا نم ثانإلاو راغصلا

 موعطملا ْق يذاع نأل ؛ريناندلا و مهار دلا :هدارم "هلام نم" :هلوقو .ةلاخلاو لاخلاو
 يرودقلا

 .نادقنلا يهو «ةميقلاب ءاضقلا ىلإ جاتحي هلام يف كلذ نكي مل اذإف «سوبلملاو

 دادجألاو ءابآلاك :خإ ةبارق عيمتج .نئملا رهاظ نم مهفي امك :خلإ اذه سيلو (ةيانبلا).اهوحنو رامثلا لثم :هيلع فاي

 نم قحتسملل انيكمت يأ :ةناعإ نوكي (ةيانبلا».نولع نإو تادجلاو .ءاولفس .نإو دالوألاو ءاولع إو
 لبق تباث موزللا ذإ ؛ًامازلإ ؛كلذ ىلع ىضاقلا مهنيعيف ءذخألا مهل «كلذ نم اونكمت ول اذهو ءذخألا
 .ءاضق ريغب ةقفنلا نوقحتسي نيذلا مهو :لوألا نمف ١1/5 .5٠[ ةيانبلا] .ءاضقلا

 هل نم لكف رابكلا روكذلا نم ئمزلاو «دحلاو بألا اذكو :لام مه نكي مل اذإ :خلإ راغصلا دالوألا

 نأل ؛ةينغ تناك نإو قحتست اهإف ةجوزلا الإ هتبيغ نع الينقفا ه«روضح لا يف ةقفنلا قحتسي ال «لام

 0“ -+5/ه ريدقلا حتف] .ئغلاب مدعنت يهو «ةحاحلاب اهريغ قاقحتساو «سابتحالاو دقعلاب اهقاقحتسا

 اضقلاب الإ بجت الف ءاهيف دهتحي وهو ؛مرحملا محرلا يذ ةقفن اهنأل ؛يناثلا نم ناك امنإ :خ! يناثلا نمو
 .107٠| /©5 ةيانعلا] .ءاضرلا وأ ءاضقلا نودب ذحألا مهل نكي مل اذهلو ءاضرلا وأ



 دين فا تناك اذإ اذهو .بورضلاك ٌةميف حلصي ملكنا اح ل امههلوصخ.ربتاو
 بورضملا ريغ

 نيرقم نويدملاو َعدوملا ناك اذإ امهنم مهيلع قفني انيذ وأ ةعيدو تناك نإف ءيضاقلا

 اناك نإف .ينتاقلا دنع نيرفال انوكي مل اذإ اذهو ,بسنلاو حاكنلاو ةعيدولاو نيدلاب

 ءرهاظب سيل امك. رارقإلا طرتشي د ارهاظ اسيدجلا ناك قإو رارقألا ىلإ ةحانس لف بيرغأل

 نمضي يضاقلا رمأ ريغب ب نيدلا هيلع نم وأ (ةسفنب غةولأ عفت نإف ,حيحصلا وه اذه

 اذإ ام فالخب .هبئان ىلإ الو ءقحلا بحاض ىلإ د انه هنأ ؛نويدلل ربي الو ع دوملا

 ةلضأ نيدحاج نويدملاو ولا ناك نإو ,هنع بئان يضاقلا 7 ؛يضاقلا رمأب عفد

 8 امصخ ةقفنلا ىقحتسم نم دحأ بصتتي ملا :بسنلاو ةيجوزلا نيدحاج اناك وأ

 يف بحت امك اهنأل ؛ةقفنلا وهو هقح توبثل اببس نيعتي م بئاغلل هيعدي ام نأل ؛كلذ

 :قم كلام لاقو نأ رمآ نيبو هني قرفي الو :لاق .دوقفملل رخآ لام يف بحت لالا اَذِغ

 قحئسي نم نيبو هنيب :بسنلاو (ةيانعلا).ريناندلاو مهاردلا نم مهيلع يضاقلا قافنإ نم انركذ يذلا يأ :اذهو

 بسنلاو حاكنلا وأ ةعيدولاو نيدلا يأ :انوكي مل اذإ (ةيانعلا).رارقإلا ىلإ جايتحالا يأ :اذهو .ةقفنلا هل
 [1/./ه ةيانعلا| .ةينثتلا ظفلب امعركذ كلذلف ءكلذك بسنلاو حاكنلاو ءادعلاو ائيش ةعيدولاو نيدلا لعج

 ةعيدولا نم قفني ال :لاق «نيتياورلا فالتخا اذه نأ ال رفز هب لاق يذلا سايقلا باوج نع زارتحا : حيحصلا وه

 [؟5/١٠17 ريدقلا حتف] .بئاغلا دي او سيل وهو «بئاغلا ىلع ةجحب سيل كلذب عدوملا رارقإ نأل ؛مهيلع ًائيش

 ام نأ هلصاح :ءالعلا يخيش لاقو :خل! هيعدي ام نأل .ةماع ةيالو هل نإف ,دوقفملا نع يأ :هنع بئان
 يرحت امك هنأل ؛مهتقفنل نيعتي مل بئاغلل لام ةعيدولا وأ ؛نيدلا وه لاملا اذه نأ دالوألاو ةجوزلا هيعدي

 |[. 4 ةيانبلا| . امدمسع :ببقتي ملط ةجوققملا انقيأ رخآ لام ف يرحب ةعيدولاو نيدلا يف ةقفنلا

 اهحراش هضرتعا زوجي ةرورضلا عضوم يف كلام لوقب ىفأ ول هنأ "هتموظنم" يف نابهو نبا ركذ :كلام لاقو
 يف هب ىفأ ول :ناتسهقلا لوقل ىلوأب سيل اذه :"ىقتنملا ردلا" يف حراشلا لاقو .كلذ ىلإ ةرورض ال هنأب ةنحشلا نبا

 - ,مايأ ةثالث مدلا ةيؤرب تغلب لا رهطلا ةدتمم ةدع ةلأسملا هذه ريظنو :تلق .نظأ ام ىلع هب سأب ال ةرورضلا عضوم
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 نم جورتت مث «ةافولا ةدع دتعتو «هتأرما نيبو هنيب يضاقلا قرفي نينس عب رأ ىضم اذإ

 ءامامإ هب ىفكو *«ةنيدملاب نجلا هاوهتسا يذلا يف ىضق اذكه هود رمع نأل ؛تءاش

 ةنعلاو ءاليإلاب ارابقغا ؛؟ةلم يضم دعب امهنيب يضاقلا ق رفيف «ةبيغلاب اهمح م6 هنألو

 .نيهبشلاب المع ؛ةنعلا نم نينسلاو ءاليإلا نم عب رآلا امهنم 9-0 لحخأ رابتعالا اذه دعبو
 نينعلاو يلوم اب

 .رهشأ ةعستب اقدع يضقنت :كلام دنعو ءضيح ثالث ضيحت نأ ىلإ 0 ا 8 دتماو ت

 نوتفي انباحصأ ضعب ناك :يدهازلا لاقو «كلام لوق ىلع اننامز يف ىوتفلا كانه : زبلا"يف لاق دقو

 . يكلام مكاح ىلإ عفارتلا ناكمإل ؛ريغلا بهذمج ءاتفإلا ىلإ يعاد ال هنأب "رهنلا" ف هضرتعاو و هب

 (راتحنا در).ىكلام مكاح دجوي مل ثيح ةرورضلا ققحت دنع مالكلا نأ كانه انمدق نكل

 .ةيعرشلا ةمكحملا ف يضاقلا ءاضق دعب دوقفملا ةجوز ةلئكسم يف اذه انرصع يف .كني كلام لوق ىلع ىوتفلا :هيبنن

 نم ةعامج هيلعو ؛مهرصع ف فلاخم مه ملعي و هيلع ةباحصلا عمجاو :ليق :خا ها وهتسا يذلا ف

 اهجج ورل ليبس كاف ءاك لخدي م وأ ءاهجج وز اه لحخدف ءانقغدع ءاضقنا دعب تحج وزن لإ و :فللاَف لاق «نيعباتلا

 فشكي ملف «هتايح ناكمإ عم جاودزالا ةأرملل حابأ مكاحلا نأل ؛يح هنأ تبث وأ ؛ءءاج اذإ اهيلإ لوألا
 00 نبأ

 لبق اذه نع هلي كلام عجر مث ءاهيتفي هدرجمم. دقعلاف ءاندنع رمألا كلذو :لاق .نظي ناك ام رثكأ بيغل

 مساقلا ن ريا هج كح ؛ 2 نييلولا تاذك هتايحب مل اع ريغ ىئاثلا ل لوحخد الإ لوألا ىلع اهيتفي ال :لاقو (ماعب هتوم

 .رظن ةلأاسم تسيلو «رمع اهيف اندلق ةلأسم اهأل ؛رثألا قيرط نم حصألا وه :"يفاكلا"يف لاق بهشأو

 أد . هه ةيانبلا| .كلاهملاو طقاسملا يهو «ي واهملا ىلإ هرج يأ ةئ وهتسأ :هلوق :نججا ةهاوهتسا

 نيبو هئيب قرفي نينعلا كإف تامف / عفدو ارا ورح 3 جوزلا عنم امهنيب عماجلاو :ةنعلاو ءاليالاب

 رذع نكلو ءاهنع ررضلا عفرل رهشأ ةعبرأ دعب هتأرماو يلوملا نيبو ءاهنع ررضلا عفرل ةنس يضم دعب هتأرما

 ءروهشلا ناكم نونسلا لعجي نأب ؛صبرتلا يف ناتدملا هقح يف نيعتيف «نينعلاو ىلوملا رذع نم رهظأ دوقفملا

 [؟371/ه© ةيانعلا] .نيهبشلاب المع نينس عبرأ سب رتتف

 هنأ رما تتأف رمع دهع ىلع نجلا هتوهتسا الجر نأ ةدعج نب يحي نع "ةفتصم" فق ةسش يلا نبأ هج رخخأ ,

 اقدع تضقنا اذإف دتعت نأ اهرمأ مث ءاهقلطي نأ نينس عبرأ دعب هيلو رمأ مث «نينس عبرأ صبرتت نأ اهرمأف ءرمع

 5و هزت و كتعت :لاق نم باب 7 ؟/6 |.قادضلاو ةتأرما نيب : ريخخ اهحجج وز ءاج إف ءتج وزن [صبرت الو ج



 انحني دوقفملا باتك

 :اهيف هنو ىلع لوقو *,"نايبلا اهّيتأي نيح هتأرما اه" :دوقفملا ةأرما يف كك هلوق :انلو

 يف روكذللا نايبلل انايب جرخخ «قالط وأ توم نييتسي يح ربصتلف «تيلتبا ةأرما يه
 ريح يف توملاو «ةقرفلا بحوت ال ةبيغلاو :هلوبث فرع حاكنلا نألو :عوفرمل
 كقذ يلع لوق ىلإ عحجر هذ رمعو «كشلاب حاكنلا لازي الف ءلامتحالا

 ىلإ شف ياغابعتو ؛مدقت ام ىلإ رمع بهذف هل ةباحضلا نبب ةفلتخم ةلأسملا نأ :لصاحلا :خ | 505 هلوق انلو

 يورو ةةلاضإلاب ابتع ال احنحرت حلصي فيعضلا ثيدحلاو ؛حيحرتلا يف نأشلاو «نايبلا اهيتأي نيح هتأرما اهأ
 نع ةبيش ىبأ نبا جرخأو ءانبآ .ظعت الأ نلع ابلغ ققاو دوعسف نبا نأ ئغلب :لاق جيرج نبا نع قازرلا دبع

 [3075/5 ريدقلا حتف] .هتوم نيبتسي يح جورتت نأ امه سيل :اولاق مهلك يعخنلاو ىعشلاو ديز نب رباجو ةبالق يبأ
 كلذل انايب جرح هد يلع لوقو ءلمحب دي : يبنلا ىلإ عوفرملا ثيدحلا يف نايبلا نأ :هلصاحو :انايب جرخ

 .دوقفملا ريغ ةبيغ ف امك :ةبيغلاو |[ ةيانعلا | .مهبملا

 ةأرماو دوقفملا ةأرما :ىلع لوق ىلإ رمع اهيف عحر تايضق ثالث :لاق ىليل يبأ نبا هركذ :يلع قلوق ىلإ

 ةأرما امأو «تفرع دوقفملا ةأرماف .هَذ ىلع لوق ثالثلا يف انلوقو ءاقدع يف تجوزت يلا ةأرملاو «فنك يبأ

 كد رمع ىتأف .تجوزت دق اهدجوف مدق مث ؛باغ ح اهملعي ملو اهعجار مث اهقلط فنك وبأ ناكف «فنك يبأ
 ليبس اهيلع كل سيلف ءاب لخد ناك نإو ءامي قحأ تنأف ءاه لخد نكي مل نإ :هل لاقف (ةصقلا هيلع صقف

 عقوف «اهنيبو ئيب اولخف «ةجاح اهيلإ يل نإ :مهل لاقف ءاهسأر ىلع ةصقلا تعضو دقو ءاهلهأ ىلع مدقق
 ةعجرلا توبث مدع نيعأ اذهو «نيب رمأب ءاج هنأ اوفرعف ءرمع باتكب ريمألا ىلإ ادغ مث ءاهدنع تابو اهيلع

 ررضلا عفدل ليبس اهيلع لوألل قبي مل يناثلا اه لخدو تجوزتو تدتعأ اذإ يح امي ملعت مل اذإ اهقح يف

 يلا ةأرملا امأو .ال وأ يناثلا اهب لخد :هتحوكنم يهو .ححص اهايإ هتعجارم نإ :يلع لوق ىلإ عجر مث ؛اهنع
 ءايح اهجوز ىتأ اذإ اهيف هبهذم ناكو ؛جوزتتو دتعتف اهحوز اهيلإ ىعني يلا ةأرملاف ءاقدع يف تجورت
 رهملا اهو «ياثلا نييو اهنيب قرفي نأ وهو يلع لوق ىلإ هعوجر حص دقو «رهملا نيبو هيلع درت نأ نيب هريخب
 [77/ه5 ريدقلا حتف] .كلذ نم اقدع يضقنت ىح اهرقي الو لوألا ىلإ درتو ءاهجرف نم لحتسا ام. هيلع

 ع«ةبعش نب ةريغملا نع ٍننادمطشلا ليبح رش نب دمحم انن بعصم نب راوس نع "هننس" ف يطق رادلا ةنيع روع *

 ثيدح وهو [حاكنلا باتك 2١83/71 .نايبلا اهيتأي بح هتأرما دوقفملا ةأرما" :ظ هللا لوسر لاق :لاق
 [31/17 ننسلا ءالعإ] .ينأيس امك دوعسم نباو ىلع لوق نم دهاش هلو [471/ ةيارلا تيك | قيس
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 اوف ناكف .الجؤم عرشلا يف ريتعاف هل ءالجعم اقالط ناك هنأل ؛ءاليالاب ربتعم الو

 طع اهراردتبلا دعب سف امللقاو ةنعلا ١ ةبوألا بقعت ةبيغلا نذل ؛ةنعلا 0 ,ةقرفلل
 كنا سن 2 |

 اذا أاق هتوم. انمكح :دلو موي دنع نص ةقاورشعو ةئام هل مت اذإو :لاق

 ير ,ودقلا

 نع يورملا يفو ,نارقألا تومج ردي :بهذملا رهاظ يو بقج - ةفينح يبأ نع ن «ببتلا

 ةياور هذهو : هنكوو

 (ع ىشب ردعي ال نأ :سيقألاو (« ناعستب مهضعب هردقو ةنس ةئامع : كلل فس وي يبأ

 تقولا كلذ نم ةافولا ةدع هتأرما تدتعا هتومم. مكح اذإو «نيعستب ردقي نأ :قفرألاو

 رهظي مل هنإف ءدوقفملا فالخب :الجؤم عرشلا يف (ةيانعلا) كلام سايق نع باوج :ءالايالاب ربتعم الو

 تناك ةنس ترمتسا ام دعب ةنعلا نأ :هريرقت :خ! ةبيغلا نأل (ةيانعلا).لجؤم الو لجعم ال «قالط هنم

 ةأرما فالخب ءررضلل اعفد ةنس دعب امهنيب قرفيف «ديبأتلا ىلع اهقح تافف ءلحنت ال ةعيبطلاو «ةعيبط

 نسحلا ةياور هجو :ةفينح يبأ نع [15/© ةيانعلا| .هدعبو نيئنس عبرأ يضم لبق وجرم اهقح نإف .دوقفملا

 .رثكألاب اريدقت اني ردقيف ؛كلذا نم رثكأ عسي ال لب ءنيرشعو بينا داو اعلا اناعؤن فب امس

 لطاب مهوقو «كلذ نم رثكأ دحأ شيعي نأ روجي ال يدع لهأ لوق ىلإ عجري اذه نإ :ليق ام امأو

 امي فرعأ مهو فيكو ءاهقفلا بهاذم نم بهذمل اهيجوترك ذي نأ يغبني دي ال امف ؛هريغو 3ع حونك صوصخنلاب

 اودمتعا مهأ نيملسملا ةمئأ ىلع مكحي نأ دحأل لحي ال لب رشبلل ةفلاسلا رامعألاب خيراوتلاو ءصوصنلا هيلع تلد

 [77/8 ريدقلا حتف] .ءايشألا نم ءيش ف هرابتعا مدع دوبحويو .هنالطبب نوفرتعي مهرمأ ىلع مه لوق يف

 :ةداعلا ىلاعتو ةناحبس هتارجإ بس راظقألا بس اريصقو الول قات دق راسغألا نإف :قارقألا توب

 (ةيانعلا).ةنس ةئام نم رثكأ اننامز يف دحأ شيعي ال نأ رهاظلا نأل :ةنس ةئامب [77/5 ريدقلا حتف]

 نأ :لصاحلاو :خإ سيقألاو [777/5 ةيانعلا] .ردان الو «بلاغب سيل طسوتم هنأل :نيعستب مهضعب
 قيرطب قيلألا :ةمئألا سمه لاق اذلف «لوطلا ىف اذه بلاغلا نأ ف يأرلا فالتا نم الإ ءاج ام فالتخالا

 ؛نيعستلاب سقي نأ سانلاب يأ ققرألاو ....ةةوكي ال قارلاب ريةاقلل بست ثآل هم ردقي ال نأ هقفلا

 0 ةعيسلا ىلإ سلا نيب 7 يمأ نامغأ" .٠ شلع هلوقل ؛ل وعبس :ييسعلالا يدنعو ن تسب ريدقتلا ةنزرع قفرأ 9

 (ةيانبلا).توملاب مكحلا تقو يأ :تقولا كلذ [7774/5 ريدقلا بف .ابلاغ ىهتنملا تناكف
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 ؛ةنياعم تقولا كلذ ّق تام هنأك .«تقولا كلذ َّق نيدوجوملا هتنر و نب هلام مسقو

 هتوع. مكحي مل هنأل ؛هنم ثري مل :كلذ لبق تام نمو .يقيقحلاب ربتعم يمكحلا ذإ

 ؛ةدقق لا قب تام ادحلا ةرقفلا قبري الو. ةةمولعم ةتايح تناك اذإ امك ناضق ءاهيف

 يف ةجح حلصي ال وهو «لاحلا باحصتساب تقولا كلذ يف اّيح هءاقب نأل

 عم ناك ول هنأ :لصألا مث يىصوملا تامو ؛دوقفملل ىصوأ ول كلذكو .قاقحتسالا
 دوقفما ا

 فقويو «نيبيصنلا لقأ ىطعي :دب هننع ضصاقتي دنكلو هب بجحي ال ثراو دوقفملا

 نيتنبا نع تام لجر :هنايب .ةانعأا ىطعي ال :هب بجحي ثراو هعم ناك نإو ؛ «يقابلا

 «نبالا دقف ىلع اوقداصتو ءيبنحألا دي يف لاملاو «نبا تنبو «نبا نباو ءدوقفم نباو

 :هتأرما كتعن' ةقيقح هثوم تبث ولف : يقيقحلاب ربتعم (ةيانبلا).توملاب مكحلا تقو نم يأ :تقولا كلذ يف

 .هتثروو هبراقأ نم يأ :تامه نمو 5١١/9[ ةيانبلا| .يمكحلا توملا يف كلذكف «هتثرو نيب هلام مسقو

 وهو «ليزملا ليلدلا مدعل ناك ام ىلع ناك ام ءاقبإ نع ةرابع لاحلا باحصتساو :لاحخلا باحصتساب

 نم دحأ ثري ال ةدحح هريغ لاه 52 دوقفملا ربتعا اذهلف .ءقاقحتسالل ال «عفدلل ةجح اندنع حلصي

 وأ ؛ةدملا تضم نإف .هثروم لام نم هبيصن فقوي لب .دحأ نع دوقفملا ثريالو ءهدقف لاح يف دوقفملا

 5١٠١/8[ ةيانبلا] .هلام نم ثرو يذلا هثروم ثراو ىلإ هلجأل فوقوملا دري هتوم ملع

 ديق اهنإو :خل! .[يبحألاو نوروكذملا ةثرولا يأ] اوقداصتو (ةيانعلا٠.فقوت لب ةيصولا حصت ال يأ :كلذكو
 ىلإ نيثلثلا عفد ىلع ربجي هنإف ؛هيبأ لبق دوقفملا تام دق :لاق اذإ لاملا هدي يف يذلا يبنحألا نأل ؛قداصتلاب

 ءامهيلإ كلذ ميلست ىلع ربجيف ءامه هدي يف ام يثلث نأب رقأ دقو «ربتعم هدي يف اميف ديلا يذ رارقإ نأل ؛نيتنبلا

 يقابلا فقويو «لوقلا اذهي ائيش مهسفنأل نوعديال مهنأل ؛ديلا يذ رارقإ عنمي ال دوقفم انوبأ :نبالا دالوأ لوقو

 تماقأف «هدي يف لاملا نوكي نأ دححج ول امأ .لاملا هدي يف نم رقأ اذإ اذه .هقحتسم رهظي ىنح ديلا يذ دي ىلع

 ءامهعم ثراولا وهف احح نا إف ,دوقفملا امهيخخألو ءامهل ناو لاملا كرتو :«تام مهابأ نأ ةنيبلا ناتتبلا

 - .لدع دي ىلع ىقابلا فصنلا فقويو ءفصنلا نيتنبلا ىلإ عقدي هنإف ءامهعم ثراولا هدلوف ءاتيم ناك نإو



 دوقفملا باتك نش

 ءرخاآلا فصنلا فقويو هب نقيتم هنأل ؛فصنلا نايطعت ثاريملا ناتنبالا تبلطاو

 ثاريملا نوقحتسي الف ءايح ناك ولو ءدوقفملاب نوبجحي مهنأل ؛نبالا دلو ىطعي الو

 هنإف لمحلا اذه ريظنو (ةنايحن هنم ترهظ اذا الإ وحلا دي نم حزني و بلا

 هه وف وما 0 رقستسل لا

 ناك نإ ٌرخآ ثراو هعم ناك ولو ,ىوتفلا هيلع ام ىلع دحاو نبا ثاريم هل ْفَقْوُي

 لمحلاب طقست نمم ناك نإو «هبيصن لك ىَطْعُي :لمحلاب ريغتي الو ؛لاحب طقسي ال

 دقو «دوقفملا يف امك «هب نقيتلل لقألا ىطعي :هب ريغتي نمم ناك نإو ءىطعي ال

 .اذه نم متأب "ىهتنملا ةيافك" يف هانحرش

 هل يغبني ال يضاقلا نإف ءاملاحي ةلأسملاو نيتنبالا دي يف ناك اذإ هنأل ؛يببجأ دي يف لاملاو :هلوقب ديق امنإو <
 [ما/ه-*ا/4/ه ةيانعلا| .دوقفملل ائيش هنم فقي الو ؛هعضوم نم لاملا لوحي نأ

 فصنلاف ءفصنلا امهبيصن ناك ايح هانردق ولو «نيثلثلا امهبيصن ناك اتيم دوقفملا انردق ول انأل :هب نقيتم هنأل
 يف ريغلا لام كرتي الف :خ2 ! ترهظ اذإ الإ (ةيانبلا).دوقفملا لاح رهظي نأ ىلإ رخآلا فصنلا فقويو «هب نقيتم
 (ةيانبلا).قحتسملا رهظي نأ ىلإ لدع دي ىلع عضويو «نئاخلا دي

 هب زرتحا :ىوتفلا هيلع اه [51 5/9 ةيانبلا] :فصتلا فقو قحح يف لمحلا ءدوقفملا ريظن يأ :اذه ريظنو

 عبرأ ليعامسإ يبأل ةفوكلاب تيأر :كيرش لاق امل ؛نينب عبرأ ثاريم هل فقوي هنأ ةفينح يبأ نع يور امع

 «فسوي يبأ نع ةياور وهو نينبا بيصن ىرحخأ يفو «نينب ةثالث ثاريم دمحم نعو ءدحاو نطب يف نينب

 [1105-10/7/ه ريدقلا حتف| .ىوتفلا هيلعو دحاو نبا بيصن :فسوي يبأ نعو

 [ه1 ١/4 ةيانبلا | .معلا وأ خألاو يالا نياك :لمحلاب طقست (ةيانبلا) . الغم دحللاو نبالاك :لاحب طقسي ال

 .امهوحنو ةجوزلاو مألاك طقست ال نكلو «لمحلاب هبيضن ريغتي امم ثراولا ناك نإ يأ :خإ ناك نإو



 كر :لا باتك عهاكلا

 :لاق *.هيلع مهررقف ءامب 55 سافلاو .«ثعب مقص هنأل ؛ةزئاج ةكرشلا
 يرودقلا

 نالجر اهرب نيعلا :كالمألا ةك رشف ,دوقع ةكرشو ,كالمأ ةكرش :قابرمض ةكرشلا

 دحاو 007 عهندايب الإ رخآلا بيضن يف فرصتي نأ امههدحأل ز وحي هاو ءاهايرتشي د وأ

 يف دوكدلا ريغ مغ يف ققحتي ةكرشلا هذهو . ىبحألاك هبحاص بيصن يف امهنم
 عارشلا

 ريغ نم امّيلام 05 وأ «عاليتسالاب اقناكلم وأ ءاتيغ نالججر بهن ادإ امك باتكلا
 يرودقلا رصتخم

 .جرحب الإ وأ ءاسأر زييمتل ُعَمَي اطلخ امهليلخب وأ ءامهيلحأ عنص

 لام نوك :نيهجوب امهبسانتل دوقفملا بيقع ةكرشلا دروأ ,فورعملا يف ءارلا ناكسإب وهو :ةكرشلا باتك
 دوقفملا لام يف ققحتي دق كارتشالا نوكو ءرضاحلا دي يف ةنامأ دوقفملا لام نأ امك «رخآلا دي يق ةنامأ امهدحأ

 قبآلا فو ءاهيف ةماع ىلوألاو ءامهنيب ةصاخ ةبسانم هذهو ىح دوقفملاو ءرخآ ثراو هلو ؛هثروم تام ول امك
 : ىى ِاعت هلوقف باتكلا امأ ءلوقعملاو ةنسلاو باتكلاب اهتيعرش :ليق ..طيقللا عمجلا» دوحيو رابعا ىلع هطقالاو طيقللاو

 نع مكاحلاو ةجام نباو دواد يبأ يف امف ةنسلا امأو .نيعلا ةكرشب صاخ اذهو ؛ 4ثلثلا يف ٌءاكَّرش خهف#

 نع مكاحلاو كردتسمو دواد يبأ يثو ؛ةيلهاجلا يف يكيرش تنك هلك ىبلل لاق هنأ بئاسلا يبأ ني بقاسلا

 نأ كش الو .امهنيب نم تجرخ اناخ اذإف هبحاص اًمهدحأ نخي مل ام نيكيرشلا ثلاث انأ :هللا لاق نقد ةريره يبأ

 جاتحي ال لصتم ًارج ملهو هلي يبلا ندل نم لماعتلاو ثراوتلا ذإ ؛هذه نم اتوبث رهظأ ةعورشم ةكرشلا نوك
 [ا007-*10/ه ريدقلا حتف] .اهيلع هك هريرقت ءاعدا ىلع فنصملا دزي ل اذهلف «هنيعب ثيدح تابثإ ىلإ هيف
 [5//77 ريدقلا حتف] .ركذ ام ىلع رصتقت ال اهنأ فنصملا ركذف « رصقلا يرودقلا نم لمحلا اذه رهاظو :ةكرشلا ةذهو
 .ةطنحلاب ةطنحلا طلخك :اطلخ (ةيانبلا).مهاردلا نم امهيف ام طلتخاف ناسيكلا قتشا اذإ اهوحن :امهدحأ عنص

 .ريغشلاب ةطنحلا طلخك :جرختب الإ

 تيتأ :لاق «بئاسلا نع "هننس" ىف دوادوبأ هححرأ ام :اهتم [415/* ةيارلا بضن] .ثيداحأ بابلا ق*
 يبأب تقدص :تلق هب نوعي .مكملعأ انأ :ُهي هللا لوسر لاقف لإ هيوركأتيب لع نوبشي اولعجف للك ىبلا
 [ثدآلا بناتك اكد ةيقر] .يراعالو يرادنأل تنك كيرشلا عنف ىكيرش تنك ىفأآو تنأ



 ةكرشلا بانك وصال

 6 رق جرم

 يف الإ هنذإ ريغب هكيرش ريغ نمو «روصلا عيمج يف هكيرش نم هّبيصن امهيحأ ْعِيَب ٌزوجيو

 ."يهتنملا ةيافك " يف قرفلا انيب دقو «هنذإب الإ ٌروجي ال هنإف «طالتخالاو طلخلا ةروص

 :انعيسأ لقي نأ رهو «لوقلاو ةيفيقألا اهم ىوغبلا ةكرش :ىناثلا برضلاو
 ير ,ودقلا طفل

 هيلا فّرصتلا نيكي نأ رو ؛تلبق :رخآلا لوقيو ءاذكو اذك ىف كّكراش

 ققحتيف امهنيي اك رفذام فرصتلاب دافتسُي ام نوكيل ؛ةلاكولل الباق ةكرشلا دقع هيلع

 ةكرشو «عئانصلا ةكرشو «نانعو «ةضوافم :هجوأ ةعبرأ ىه مث .هنم بولطملا همكح
 امهفرصتو امهلام يف نايواستيف «نالجرلا َكرتشَي نأ يهف :ةضوافملا ةكرش امأف .هوحولا

 ىلإ ةكرشلا رمأ امهنم دحاو لك وفي تاراججتلا عيمج يف ةماع ةكاررش اهنأل ؛امهنيدو

 :مهلئاق لاق «ةاواسملا نم يه ذإ ؛قالطإلا ىلع هبحاص

 اوداس 9004 اذإ ا الو مش ا 31 يو سانلا ملْصَب ال

 نم امهنيب تناك اذإ ةكرشلا نأ وهو "ةيريهظلا دئاوفلا" يف هيلإ راشأ ام قرفلا ةقيقحو :يهتنملا ةيافك يف
 نم رئاج ءاعئاش امهنم لك عيبف ءامهنيب ةك رتشم ةبح لك تناك اهائرو وأ ,ةطنح ايرثشا نأب ءادتبالا

 اهدحأل اهئازجأ عيمجب ةكولمم ةبح لك نأل ؛طالتخالاو طلخلاب تناك اذإ ام فالخب ؛يبحألاو كيرشلا

 ؛كيرشلا بيضني اطولخم الإ هميلست ىلع ردقي ال كيرشلا ريغ نم هبيصن عاب اذإف «ةكرش امهيف رتعآلل سيل
 [7/4/8 ريدقلا حتف] .ملستلاو ميلستلا ىلع ةردقلل كيرشلا نم هعيب فالخب ؛هنذإ ىلع فقوتيف

 [ةلاكولا نمضتي ةكرشلا نأل] :ةلاكولل ًالباق (ريدقلا حتف).ةيلاقبلاوأ ةيزازبلا تاراحتلا نم :اذكو اذك يف
 هببس رشاب نمل عقي روصلا هذه يف كلملا نإف .دايطصالاو باطتخالاو شاشتحالاو يدكتلا يف ةكرشلا نع زارتحا

 .ةكرشلا دقع مكح يأ :همكح |[ ماوه ةيانعلا | .كارتشالا هجو ىلع ال ؛ةصاخ

 (ةيانبلا).ىدوألاو هوفألا وه :مهلئاق لاق (ةيانبلا).ءيشب ديق ريغب نيعي :قالطإلا ىلع

 اودادزاو موقلا رمأ كاذ ىلع ام مهرمأ سانلا ةارس ىلوت اذإ :هدعبو :2 ! حلصي ال

 - اوداقني لاهجلابف تلوت نإف تحلص ام يأرلا لهأب رومألا يدق :هدعب ليقو



 م ةكرشلا باتك

 ام هب دارملاو .لاملا يف كلذو ءًءاهتتاو ًءادتبا ةاواسملا قيقحت نم دبالف «نييواستم :يأ

 ؛فرصتلا يف اذكو هيف ةكرشلا حصي ال اميف ُلضافتلا ربتعُي الو «هيف ةكرشلا حصت

 نّيبن امل نيدلا يف كلذكو «يواستلا تافل ٌرخآلا كلمي ال افرصت امهذحأ كلم ول هنأل
 ةهأو ! رتشي

 وهو زوجت ال :سايقلا يفو ءاناسحتسا اندنع ةزئاج ةكرشلا هذهو .ىلاعت هللا ءاش نإ
 ةض وافملا ةكارش

 اهنأ :سايقلا هحجو .ةض وافملا ام ف رعأ ١ :ك_ كلام لاقو يشر يعفاشلا لوق

 .دساف هدارفناب كلذ لك .لوهجع ةلافكلا و «سنجلا لوهجم ةلاك ولا تاتعت

 هدارم ذفني القتسم دحاو لك ناك لب «هيلإ نوعجري ديس الو محل ريبك ال نييواستم سانلا ناك اذإ :تيبلا نعمو <
 ؛ديسلا وهو يرس عمج ةارسلاو :هكاَنَدَسَمَْلا الإ ةَهِلآ امهيف َناَك ْرَلإم :ىلاعت هلوق يف امك «ةعزانملا تققحت ءناك فيك

 [؟0/5٠8 ريدقلا حتف| .ةورس هلصأو «كيرحتلاب ةلعف ىلع عمج ليعف يرسلاو ؛هل عمج مسا لصفملا بحاص هلعجو
 سولفلاو ريئاندلاو مهرادلاك هيف ةكرشلا حصت يذلا لاملا وه ةاواسملا هيف طرتشا يذلا لاملاب دارملا يأ :هب دارملاو

 رخآلا ناك نأب :خلإ رخخآلا كلمي ال (ةيانبلا).راقعلاو ضورعلاك ةكرشلا هيف حصي ال ام ال :امهوق ىلع اضيأ
 57١/9[ ةيانبلا] .يمذلاو ملسملاو غلابلاو يببصلاو دبعلاو رحلا نيب ةضوافملا حصي الف ايه وأ ينط وأ ادع

 لوقي ملاعلا نأل ؟اهداسفب مكح فيكف « اهفرعي مل اذإ ءليق امك هب ضقانت مزلي ال اذهو :خإ! كلام لاقو

 ؛عرشلا يف هومتركذ يذلا هجولا ىلع ةضوافملل دوجو ال ىعملاو ,داسفلاب مكحلا نع ةيانك كلذ لثم
 لك ضوفي نأ يهو ءزوحتب ةضوافملا نأ كلام باحصأ نع يكح دقو .هل ةحدص ال اعرش هل دوحو الا انعو

 لوقلا هنع يور نممو «نيلاملا يف يواستلا طرتشي ال نأ ريغ .هروضحو هتبيغ يف فرصتلا رخآلا ىلإ امهنم
 [؟5/١8 ريدقلا حتف] .نيريس نباو يبعشلا ةضوافملاب
 لوهجم. ةلافكلا اذكو «ةلاكولا حصت ال بوثلا ءارش وأ ءارشلاب كتلك و :لاق ول هنأ ىرت الأ :دساف

 ةلاكولا :ليق نإف «ىلعف نالف ىلع كل باذ ام :هلوق يف امك اف مولعمب. ةلافكلا فالخب ءاضيأ حصي ال
 نأب بيحأ هلام يف فرصتي نأ هل زوجي هنإف ء«تئشام عنصا يلام يف كتلكو :لاق اذإ امك «ةزئاج ةماعلا

 ناك ًاماع نكي مل اذإف ,هلهأل ةوسكلاو ماعطلا ءارش قح يف ةلاكولا تبثت ال هنإف ءانهه دارهم. سيل مومعلا

 [0717/9 ةيانبلا] .زوجي الف ءسنجلا لوهجمب ًاليكوت



 ةكرشلا باتك ما:
 حن ح2 سس سس سس لل م سا ا

 57 ,م اهولماعي سانلا اذكو *."ةكربلل مظعأ هنإف اوضواف" :ُثَي هلوق :ناسحتسالا هجو

 ةظفلب الإ دقعنت الو .ةيرالا يف امك اع ةلمختم ةلاهملاو «سايقلا كزتي هبو ءردكت ريغ
 ةميع واقملا ةكارش

 وه ربتعملا نأل ؛ زوجي هيضتقت يا قس اماولا ماع نما هطتر شع دعبل ؛ةض وافملا
 كادقاعتملا

 ناك لإو يو ةأستلا ققحتل ؛ نييمد وأ نلف نيريبكلا : قو راس قي ناب را ةتعتفا لاق ٠ ئيعملا

 سب الو ,كولمملاو رخلا نب زوجب الو .انلق امل ؛اضيأ زو ؛ يسوق 24 ارزهنوعأ

 كلمتي ال كولمملاو «ةلافكلا و:فريصتلا قالع غلابلا رجلا نأل ؛ةا واسملا مادعنال ؛غلابلاو يبصلا

 .يلولا نذإب الإ فرصتللا كلمي الو ةلافكلا كلمي ال يبصلاو «ىلوملا نذاي الإ امهنم ا

 :هيلم فسويوبأ لاقو انج دمحم و ةفينح أ لوق اذهو ءرفاكلاو ملسملا نيب الو :لاق
 يرودملا

 ةدايزب ربتعم الو ,ةلافكلاو ةلاكولا يف امهنيب يتواستلل زوجي
 اريهذحأ كلي يقرض

 ل هك اه عيمج ف ةاواسملا نه مك 3 ىلا طو.شلا ىلع امك لماعتلا روهظ عنم ولو :خا سانلا اذكو

 ثيل ريدقلا حتف| . نكمأ كلاش نع امك ماعلا ن ضي وفتلا هطبرشت ىلع لب دوقنلا نم

 باوج اذهو «ةاواسملا يهو اهريغل ىأ : اعين ةلمتحتم (ريدقلا حتف).عامجإلاك لماعتلا نأل : سايقلا كرتي

 ادريضتم» كيني الا اسرتأ باحات لردع ةلافكلاو ءسنجلا لوهجمت ةلاكولا تنمضت امنأ سايقلا هجو نع

 ؛حصي ال سنجلا لوهجم ءارشب ليك وتلا ىلع تلمتشا نإو ,عامجإلاب تزاج ةبراضملاك نيف بيث نأ راج

 نوفرعي ال سانلا رثكأ نإف :ماوعلا ملع نع [*5/ه ةيافكلا] .كلذ تنمضت نِإو نابغلا ةكرش هس

 (ريدقلا حتف).ةدحاو ةلم هلك رفكلا ذإ ؛يواستلا ققحتل يأ :اهلق ام (ةيانبلا) .اهماكحأ عيمج

 ؛تبثي اال :انلق ءرحلا نيبو هنيب يواستلا تبقي ةلافكلا يف ىلوملا هل نذأ امل :ليق نإف :ىلوملا نذإب 9

 [8/87/ه ةيافكلا] .نيذ هيلع ناك اذإ ىلوملا نذإب هتلافك حصت ال هنأل

 225 هللا لوس لاق *لاق هيأ : نع بيهص نب حل هلع اببحا ةرغ ”ةئئسا ' يف هجام نبا ىؤرو [ 75/8 ةيارلا بضن] 0

 تاب +555 .:مقر] .عغيبلل ذل قيبللا ريمشلاب ريلا لفالدعإو ؛ةضراقملاو ءلحأ ىلإ عيبلا :ةكربلا نهيف ثالث

 [ةبراضملاو ةكرشلا



 كورتم 2 فرصتلا ُْق لات هاتي ه هزئاحج اكإف «يفنحلاو يوَعفّشلا نءب ةض وافملاك

 يواست ال هنأ :امهلو .دوقعلا نم رئاحلا ىلإ يدتهي ال يمذلا نأل ؛هركي هنأ الإ ,ةيمستلا

 ملسم اهارتشا ولو ءحص ريزانح وأ اروع لاما سأرب قرتش :ءا ول يمذلا نإف ,فرصتلا يف

 ةحص مادعنال ؛نّيَبتاكملا نيب الو ؛نييبصلا نيب الو «نيدبعلا نيب زوجي الو .حصي ال

 ناتعلا يف كلذ طرتشي الو ءاهطرش دقفل ةضوافملا حصت مل عضوم لك يفو «ةلافكلا

 :لاق. .اماع نوكي. دقو ءاصانع نوكي ذقاوه ذإ 4نانفلا طئارش اجشلا انانع ناك
 يرودقلا م 0 نانعلا 1

 ىلع لاملا يف ةكرشلا وهو ,دوصقملا ققحتلف -مدعتإف ؛ةلاك ولا امأ ةلافكلاو ولا ىلع دقعنتو

 هجوت وهو «تاراجتلا بجباوم نم وه اميق ةأواسملا ققحتلف ؛ةلافكلا امأو ,هاّنيب ام

 ةاعط الإ ةكرشلا ىلع نوكت : امهنم ٍدحاو لك هيرتشي د امو :لاق .اعيمج امه ومن ةبلاطملا
 يرودع

 ةاراسلا دقعلا ىضسفم قآل سنالا ةكو هه وسك اذكرو يشرع و ةلظا

 ."ةيانبلا" يف ئيعلا لاق اذك :يعفاشلا حيحصلاو :ماوعلا طالغأ نم ةبسنلا هذه :يوعفشلا نيب

 دَمَع يأ :هركي هنأ | ه١ ب ةيانبلا | . يفنحلا فال الدلاح دّقتعي هنأل ؛ادنيع أ :ةمسشلا كورتم

 نأل ؛ةتباث ةاواسملاف :يعفاشلاو يفنحلا امأو :خإ يمذلا نإف (ريدقلا حتف) رفاكلاو ملسملا قير ةكرشلا

 [؟/8/5 ريدقلا حتف] .ةلملا داحتاب ةتباث هب مازلإلاةيالوو. ءيتاف امونتم الام. سيل هنوك ىلع ليلذلا

 ءيبصو غلاب دقع ول امك كلذو :خلإ عضوم لك يفو (ةيانعلا).امهوبأ امه نذأ نإو :نييبصلا نيب الو

 دقع نأل هيف ايواستو «لاملاو فرضتلا امّمعّنإو ءاناتع ريت ةلافكلا مدع طرش وأ ءبتاكم وأ دِبَعَو رت وأ
 [؟/57/ه ريدقلا حتف] .ةماع الإ نوكت ال ةضوافملا فالخب ءاسارح قري امك ءاماع نركي. دق قانعلا قرف

 [ 575/9 ةيانبلا] الياور هيلا نع اليكو رشاب اميف نوكي نيكيرشلا نم دحاو لك نأ نعي :خل! دقعنتو

 (ريدقلا حتف).حبرلا يف كارتشالا ققحتيف «ةكرشلا ىلع هب دافتسي ام نوكيل :هلوق ديري :هانيب ام ىلع

 اليفك رخآلا نوكي كلذ عمو هب صتخيف :خ! هلهأ ماعط الإ .امماعفأ نم وه ام ببسب :ةبلاطملا هجوت

 [5815/ه© ريدقلا حتف] .رخآلا بلاطي نأ مهمادإو «هلايعلو هل ةوسكلاو ماعطلا عئابل ناك يح هنع



 ةكرشلا باتك م

 ىف : 2 ُق -

 ام الإ امهئارشك امهدحأ ءارش ناك و ,فرصتلا ف هبحاص ماقم مئاق امهنم دحاو لكو

 ةحافب نإف .ةرورضلل ةض وافملا نع ئثتسم هنأل ؟كاسحتسا وهو «باتكلا يف ةايطسا
 يودع ٍٍ

 نم دبالو «هلام نم ُفرصتلا الو ؛هبحاص ىلع هبأجيإ نكمي الو ؛عوقولا ةمولعم ةبتارلا
 ذحأي نأ عئابللو .انيب ال ؛ةكرشلا ىلع نوكي نأ :سايقلاو ؛ةرورض هب صتخيف ءارشلا

 يرتشملا لع ليبكلا حرر ةلافكلاب هبحاصو ةلاصألاب ي 1 رتشملا ءاش امهيأ ن

 56 لاق ةميينم 2205-لأس نم ةيلغ يح ىقف لإ ؛ىدأ امث هتصحب
 يرودقلا

 - 070 8, 6 ةزاف , 5 1 : 8 :

 تراسل اقيقحم ؛هل نماض رخآلاف :كارتشالا هيف حصي امع الدب نويدلا نم امهنم
3 

 امهنم دحاو لك نأ مولعمو :«كلذ ىلإ هتجاحب ملاع هبحاصو ؛كراشت نيح امهنم دحاو لك نأل :ةرورضلل

 نأل :هلوق وهو :انيب امل [3717/9 ةيانبلا] .هكيرش ىلع هلايع ةقفنو هتقفن نوكت نأ ةضوافملا دقعب دصقي مل

 [5 3578/9 ةيانبلا| .ةضوافملا ةكرشلا هيضتقت يذلا ةاواسملا ئعم يأ :ةاواسملل (ةيانبلا) .ةاواسملا دقعلا ىضتقم

 :هتروص «راجئتسالاو دسافلا عيبلا يف ةميقلاو «زئاجلا عيبلا يف نمثلا نكل «ةرهاظ امقروص :ل عيبلاو ءارشلا

 اهيهنأ نع رجألا ذعار نأ ركؤشلف بايكألا نم اهقت وأ هقياح وأ ءامغراخت ف اريخلا نيضوافتملا دحأ رجاتسي نأ

 [337/8/9 ةيانبلا| .ةراجتلا نم همزلي امل هبحاص نع ليفك امهنم دحاو لكو «ةراجتلا دوقع نم ةراجإلا نأل ؛ءاش

 دارأ مث فلحف هفلحتساو «ردقم شرأ اهل أطخ ةحارج نيضوافتملا دحأ ىلع لجر ىعدا ولف :خ ! ةيانجلا

 ةيانج نع حلصلاو علخلاو رهملا اذكو ؛هكيرش عم هل ةموصخ الو ؛كلذ هل سيل هكيرش فلحتسي نأ
 اذإ ام :علخلا ةروصو .انيب امل ؛رخآلا فلحي نأ هل سيل هيلع هفلحو ءامهدحأ ىلع هاعدا اذإ ةقفنلاو .دمعلا

 مزلي ال ؛علخلا لدب نم اهيلع مزل امف ءاهجوز غم تعلاخ مث «ةضوافملا دقع تدقع ةأرملا تناك

 [37 5/5 ةيانبلا] .علخلا لدبب ترقأ ول اذكو ءاهكيرش



 م ةكرشلا باتك

 ؛همزلي ال :الاقو .هيظم ةفينح يبأ دنع هبحاص مزل : يبنجأ نع لام امهّدحأ لفك ولو :لاق

 ضيرملا نم: رسص ولو «بئاكملاو .نوذأللا دبعلاو.يبصلا نم حصيال اذهو «عربت هنأل

 ت وملا صضرم يف ةلافكلا دقع

 عربت هنأ :هدلم ةفينح يبألو .سفنلاب ةلافكلاو ضارقإلاك راصو «ثلثلا نم حصي

 تناك اذإ هنع لوفكملا ىلع يدؤي امي نامضلا بج وتسي هنأل ا ةضواعمو يانا

 حصت مل ءادتبالا ىلإ رظنلابو . «ةضوافلل هنمضتت ءاقبلا ىلإ رظنلابف ؛هرمأي ةلافكلا

 ءادتبا عربت اهنأل ؛سفنلاب ةلافكلا فالخب بديسيس :مهركذ نق

 لوفكملا نذإب لفك اذإ اذهو :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو :هبحاص مزل ."ريغصلا عماجلا" يف كلي دمحم يأ :لاق

 نإو :"يواحطلا حرش" يفو ءاعيمج مهوق يف هبحاص ىلع ءيش بجي ال نأ يغبني هنذإ ريغب لفك نإو ههنع
 نوكلو يأ :اذشو .عربتم :ةححسن فو :عربت (ةيائبلا).عامجإلاب هبحاص هب ذدحاؤي الف سفنلاب ةلافكلا تناك

 [ت؟ 5/5 ةيانبلا]| .عربتلا لهأ نم اوسيل مهنأل :خلإ يبصلا نم (ةيانبلا) .اعربت ةلافكلا دقع

 هتمزل ضرملا ىلع ةقباس ةلافكب رقأ ول ضيرملا نأل ؛ضرملا يف ةلافكلا دقع رودص ىلع رصتقا امئإو :خلإ ردص ولو
 [85/ه ريدقلا حتف] .ةضواعم ءاقبلا لاح يف يهو ءاهئاقب لاح يقالي امي رارقإلا نأل ؛عامجإلاب لاملا لك يف

 ةجتفس هنم ذخأو ءالجر هاطعأو ءالام نيضوافتملا دحأ ضرقأ ول :"حاضيإلا" يف ركذ :ضارقإلاك راصو
 07٠/8[ ةيائبلا] .زوحي ال :كلي فسوي يبأ لوق سايق فو .كنم دمحم دنع نمضي الو ءامهيلع زئاج

 دعب هجونت ةبلاطملا ذإ ؛ءاقبلا ىلإ انهه انتجاحو عي :ءاقبلا ىلإ رظنلابف .رحآلا اب ذحاؤي ال هنإف :سفنلاب ةلافكلاو

 يبصلا فاالخب «ءاقبلا ةلاح وه اذهو ءرخآلا ىلع عزل نماضلا كيرشلا ىلع لاملا مزل املف ءاهمكح اهنأل ؛ةلافكلا

 [؟/8.5/8 ةيانعلا] .انه ربتعن مل و هيف عربتلا ةهج انربتعاف ءال وأ همزلي له هنأب ءادتبإلا يف ةمث انمالك نأل ؛هريغو

 يذلاو «"ريغصلا عماجلا" لئاسم نم ةلأسملا هنأل ؛حيحص دارفإلا ريمضب [نونجباو يببصلا هب ديري] :خلإ هركذ نمث

 بحجوتسي ال ذإ :عربت امأل (ةيانبلا».عضاوم يف هعم هلي فسويوبأ ناك نإو هلي دمحم ىلإ بوسنم هيف ركذي
 [581/9 ةيانبلا] .اكيش هنع لوفكملا نم ليفكلا



 ةكرشلا باتك م

 ؛لَحألا هيف حصي ال تح لدبلا مكح ال اهنيع مكح اهلثمل نوكيف :ةراعإ وهف َمَلس ولو

 مادعنال ؛حيحصلا يف هبحاص مزلت م هرمأ ريغب ةلافكلا تناك ولو ةضراعم قطع الق

 بعل ناطور هنيقت ىلع لربع 'باتكلا' يف بفاركلا قاطمو ةضياقلل ن
 نإف :لاق .ءاهتنا ةضواعم هنأل ؛كنر ةفينح يبأ دنع ةلافكلا ةلزنم كالهتسالاو

 ما وافملا تلطب :ةلي ىلإ لصوو هل بهو وأ ةكرشلا هيف حصت ال ام امهُدحأ
 هيلع هب قدصت و 3

 ريالا نأ اذهو ؛ءاقبو ءادتبا هيف طرش يه دإ ؛لاملا سأر حلصي اميف ةاواسملا تا وفل ؛انانع
 ةض وافملا دقع

 ةاواسملا نإف ؛ناكمالل انانع بلقنت اهنأ الإ دقتع يف: ببسلا مادعنال ؛هباصأ اميف هكراشي ال

 هل وهف :اضرَع امهدحأ ثوو.نإف .مزال ريغ هنوكل ءادتبالا ٌمكح هماومللو ديف طرشب ى 9

 هيف ةاواسملا لعرتقب / لاف: ةكرشلا هيفا حيضي لا هنأل اناقملا اتا دق ةضوافللا هيكل

 وهف ب ةفينح يبأ دنع هبحاص مزلي ال ضارقإلا نأ انملس ولو نعي ميلستلا قيرطب باوج . خا ملم 5
 ناك اذإف «ةيوبرلا لاومألا يف ةئيسنلاب دقنلا عيب هيف ةضواعم ناك ول ذإ ؛هزاوج ليلدب ةضواعم ال «ةراعإ
 لحألا هيف حصي ال ىح «ةيقيقحلا ةراعإلا يف امك لدبلا مكح ال هضرقأ ام نيع مكح اهلثمل نوكيف ءكلذك

 [3751/5 ةيانبلا| .ليجأتلا كلذ ىلع يضملا همزلي ال هنكلو ءزئاج ةيراعلاو ضارقإلا ليحأت نأل ؛مزلي ال يأ

 [؟/5/8 ةيانعلا] .هرمأب ةلافكلا تناك اذإ :هلوقب لصتم :تناكاولو

 "ريغصلا عماجلا" باوج قلطم لمحو ؛ثيللا يبأ راتخم فنصملا هركذ امو :خياشملا فالخ ىلإ ريشي :حيحصلا يف

 ١ ريدقلا حتف] .ال وأ هرمأب افوك نيب ةقرفتلل اوضرعتي ملو :قالطإلا ىلع اورج خياشملا ةماعو هيلع

 هنأ يف هعم دمحم كالهتسالاو بصغلا نامض يف نإف ءركذلاب ةفينح بأ صيصختل هجو ال :2! بصغلا نامضو

 [37537/5 ةيافكلا| ."ريغصلا عماجلا" يف هلي دمحم يأ :لاق .رارقإلاو ةعيدولا يف ةفلاخملا نامض اذكو «هكيرش مزلي

 ىلع يضملا نع عنتما اذإ نيكيرشلا دحأ نإف ؛مزال ريغ ء ادقع هنوكل ءادتبالا مكح نانعلا ماودلو يأ :خ ! هماودلو

 ةاواسم الو «لاحلا يف ةكرشلا آشنأ امهأك راصف «ةدرفملا ةلاكولاك راصف ؛كلذ ىلع يضاقلا هربجي ال دقعلا بجوم

 [371/5 ةيانبلا] .اراقع امهدحأ ثرو اذإ ةضوافملا دسفي ال اذكو يأ :راقعلا اذكو (ةيانبلا) .ًانانع نوكيف ؛امهنيي



 م ةك رّشلا باتك

 :كلم كلام لاقو «ةقفانلا سولفلاو ريناندلاو مهاردلاب الإ ةكرشلا دقعنت الو

 سأر ىلع ْتدَقْع اهنأل ؛ادحاو سنجلا ناك اذإ اضيأ نوزوملاو ليكملاو ضورعلاب زوحتب
 2 ةضوافملا ةكرش

 ميرا نم اهيف امل ؛اهابأي سايقلا نأل ؛ةبراضملا فاالخعب ,دوقنلا هبشأف (مولعم ٍلام

 نيل ةنيشم مام مور لي ديوي نأ فلو .عرعلا دررم ىلع رس تق ماب
! 

 «نانمثلا لضافتو هلام يغار امهنم دحاو لك عاب

 ؛ةكرشلا دقعنت ال :لاقف هب حصت ام نايب ىلإ جاتحا ةضوافملا ةكرش لام سأر يف ةاواسملا طارتشا ركذ امل :لصف

 نانعلاو ةضوافملا نأ "طوسبملا" يف ركذ هنأل ؛اذه انلق امنإو «كلذب الإ لاملا اهيف ركذ اذإ ةضوافملا دقعنت ال عي

 ؛ةضوافملا ةكرش هب دارملا :ةكرشلا دقعنت الو [7/85/© ريدقلا حتف] .لبقتلاو هوجولا ةكرش يف امهنم لك نوكي

 [ةياهف] .خلإ نانعلا ةكرش امأ :هلوقب نانعلا ةكرش نايبب اذه دعب أدب اذكو ؛ةضوافملا نايب دعب هيف عرش هنأل
 مهاردلاب ةصتخم ةبراضملا نيعي :ةبراضملا فال .ضورعلا نم ةحبارلا ريغو ةحبارلا يأ :ةقفانلا سولفلاو

 يف لمعي مل هنأل ؛لاملا بر هقحتسي الف نومضم ريغ لام حبرلا نم لصح ام نأكف هدي يف ةنامأ وه لب

 لك كإف ؛ةكرشلا 5 امأو «ريناندلاو مهاردلا وهو (ع رشلا دروم يلع رصتقتف نأ «حصت لف «حبرلا كلذ

 [378/5 ةيانبلا] .دوقنلاو ضورعلا هيف يوتسيف «لاملا كلذ يف لمعي نيكيرشلا نم دحاو
 يف ةكرشلا ادقع اذإ نيلجرلا نأ :كلذ نايبو [575/4 ةيانبلا] ضورعلاب ةكرشلا دقع يأ :خلإ هنأ انلو

 يف نيكيرش اناك ةكرشلا تحصو («هتميق لثم. رخآلا عابو ؛هتميق فاعضأب هلام سأر امهدحأ عاب مث ءضورعلا

 كلذ نوكيف هبحاص لام نم هتميق لثمج. هلام نقلا عاب يذلا لأي لقيحف ءامهدحأ عيبم يف لصح يذلا حبرلا

 امهنم دحاو لك يرتشي ام نأ ؛ريئاندلاو مهاردلا فام زو اي كلذو .كلمي لو نمضي م امه حبر لاملا

 نمثلا ناك املف «نييعتلاب نيعتت ال نامثألا ذإ ؛ةمذلا يف نمثلا بوحو تبثي لب «عيبلا هب قلعتي ال لاملا سأرب

 (ةيانعلا).نمض ام حبر حبرلا ناكف ؛ةرورض امهنيب هنم لصاحلا حبرلاو نمثلا ناك امهتمذ يف امهيلع ابجاو
 [*8 ./ه ةيانعلا | .رخآلا ىلع اههروسأ لضف يأ :لضافتو



 ةكرشلا باتك --دذ

 ق ع جه آلا

 فالخب نمضي ملامو كالُمُي 2. ام حبر. ةيحايم لام قا ةدايرلا نم انقّجلا هقحيببي امق

 نإلو «نمضي ام حبر ناكف «نيعتت ال يه ذإ ؛هتمذ يف هيرتشي د ام نمت نأل ؛ريناندلاو مهاردلا

 رمخآلا نوكي نأ ىلع هلام امهدحأ ينو ةءارشلا دوقتلا قو «ٌميبلا ضورعلا ف فرصتلا َلوأ

 زئاج هريغ نيبو هنيب ٌعيِبملا نوكي نأ ىلع هلام ائيش امهدحأ ءارشو ءزوجي ال هن ىف ًاكيرش

 ؛.كنب دمحم لوق اذه :اولاق .امب تقحلأف «نامثألا جاور جورت اهنألف ؛ةقفانلا سولفلا امأ و

 ىلع اهفايعأب دحاوب نينثا عيب زوجي الو «نييعتلاب نيعتت ال ىتح .هدنع دوقنلاب ةمحلم اهنأل

 اهتينمت نأل ؛امك ةب راسلوا رالي 9 :ايبج فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع امأ .فرع ام

 نلوم دمحم لوق | لثم هش رتل رف: أ نع يورو .اعلس ريصتو ةعاسف ةعايف لدبت

 اق ةيراشلا ةحصامشاب كلم ةفينح ىبأ نعو «رهظأو سيقأ لوألاو

 | 38/9 ةيانبلا] . ضورعلا يف حصت آل ةكرشلا هيهيضت يبذل هدول ىلع ليكوتلاو «ةلاكولا يضتقت ةكرشلا نأب :زوجي ال

 زوجي الف نمضي مل ام حبر ناك حبرلا نم ءزج هل طرش اذإف ؛انيمأ نوكي عيبل ءيبلاب ليكولا نأ :اذه ئعمو :زئاج

 (ةياك) .نمض دق ام حير ناك حبرلا نم ءزج هل طرش اذإف :هتمذ يف نمثلل نماض وهف :ءارشلاب ليكولا امأف

 [3731/9 ةيانبلا] .ةقفانلا سولفلاب ةكرشلا زاوج نم يرودقلا هركذ يذلا يأ :دمحم لوق

 نيسلف عاب ول هنأل ؛فالتحالا ةرمث رهظتل اهب ديق امنإ :اهنايعأب 1/1 .ينتفلاو يعرفك :نيعتت ال قح

 اذه كنب دمحم دنعو «دحاولا سنجلا يف ةئيسنلا دوجول امهدنعف «اقافتا زوجي ال ةئيسن سولفلا نه دخاوب

 [؟31/ه ةيافكلا] .زوجي ال :ظي « دمحم دنعو زوجي امهدنعف ءافايعأب تناك اذإ امأو ؛ةينمثلا يعملو

 «ج راخلا ْق امأ ةظحلملا ف وه امغإ اذه نأ ىفخي الو :هةعاس [ةقلخلاب 3 اعلا ح الصصاب اهنإف | لدبتت

 سولفلا ىلع ةكرشلا دّقع نأ حيحصلا :يباجيبسإلا لاق اذلو ءاهيلع حالطصالا رمتسا ام رمتسم نمث ىهف

 فقع فنيش نأ مع كعبو يبأ لوق عي سعي ؛ :لوألاو 6 3 حتف| . لكلا لوق ىلع زوجي

 5-5 ةفينح يبأك نينيع اناك اذإ دحاو سلفب نيسلفلا عيب هيب زوج كلو فسروي اب ١ مكب ؛ رهظأ و هبشأ ئأ : سلا

 ف اضيأ هبهذم ناك هلي ةفيتح يىبأ بهذم عيبلا 22 يف هبهذم ناك املف ءضورعلاك سولفلا لعجو

 [8/./55 ةيائبلا| .ةبراضملاو ةكرشلا لام سأر حلصت ال ضورعلا نأل ؛كلذك ةكرشلا ةلأسم



 ماا 3 رّشلا تاي

 ةكرشلا حصتف «ةرقثلاو رباب ٌسانلا لماعتي نأ الإ كلذ ىوس امب ةكرشلا زوحت الو :لاق
 بهذ :ليقاَتَمب ةضوافملا نوكت الو :"ريغصلا عماجلا" يفو .باتكلا يف ركذ اذكه ءاممي

 لاما َسأر حلصت الف «نييعتلاب نيعتت ةعلس ربتلا ةياورلا هذه ىلعف «ربتلا :هدارمو ءةضف وأ

 خسفني ال يح نيعتي ال ةرقنلا نا درعا و يف ركذو .تاكرشلاو تابراضملا يف ةسفبب ال ةعح نيعتي | نأ ىف رصلا بانك اك رشلاو تابراضملا
 امهفأ فرع امل اذهو ءامهيف لاملا سأر حلصت ةياورلا كلت ىلعف ؛ميلستلا لبق هك المو دقعلا

 نكلو ,لصألا ْق ةراجتلل تقلحخ نإو امن ؛حصأ لوألا نأ الإ لصألا ُْق نينُع اقلح

 الإ ءارهاظ رخآ ءيش ىلإ فرصت ال كلذ دنع نأل ؛صوصخملا برضلاب صتخت ةينمثلا

 يددعلاو نوزوملاو ليكملا لوانتي "كلذ ىوس امبب زوجت الو" :هلوقر مث «لاملا سأر
 هيلعو «هعاتم حبر اجهنم دحاو لكلو ءطلخلا لبق اننيب هيف فالخ الو .براقتملا

 كلم كرش ةكرشلا يس فسو يأ لق كك رتشا مث اطلخ نإو هتعيضَو

 ل | كك

 دنع رهظت فالتخالا ةرمثو «دعقلا ةكرش حصت :هلح كلب دمحم دنعو .دقع ةكرش ال

 ؛كلم فسويوبأ هلاق ام ةياورلا رهاظف «حبرلا ف لضافتلا طارتشاو نيلاملا يف يواستلا

 رصتخم" يف يأ :باتكلا يف [631/5 ريدقلا حتف] .ةباذملا ةعطقلا يهو ةرقنلاو ؛غوصملا ريغ وهو :ربتلاب
 "ريغصلا عماجلا" ةياور نيعي :لوألا (ةيانبلا).نييعتلاب نيعتت ال ةرقنلا نأ ىلإ ةراشإ :ادهو (ةيانبلا)."يرودقلا
 نأ الإ :هلوق نم ءانعسا :يرجي نأ الإ (ةيانبلا).لماعتلا ىرح اذإ الإ لاملا سأر حلصت ال ةرقنلا نأ يهو
 نيب براقتملا يددعلاو ل وزوللاو ليكملاب ةكرشلا زاوج مدع 2 يأ : هيف فالاوخ الو (ةيانبلا) .ح عصأ لوألا

 رجاتلا عضو :لوعفملل ًاينبم هنم لاقي ءرجاتلا ةراسخ ةعيضولا :هتعيضو هيلعو [378/4 ةيانبلا] .انباحصأ
 [ عود ريدقلا حتف | .مزلي :دمحم دنعو .حصي ال :فس وي يبَأ دنعف :نيلاملا ف (ريدقلا حتف) . رسحت يأ



 ةكرشلا باتك ضخ

 زاج يح هجو نم نمث اهأ هلي دمحم و .هلبق نيعتي امك طلخلا دعب نييعتلاب نيعتي هنأل

 ىلإ ةفاضإلاب نيهبشلاب انلمعف «نييعتلاب نيعتي هنإ ثيح نم عيبمو ةمثلا نإ ايد امك عيبلا

 «ريعشلاو ةطنحلاك ًاسنج افلتخا ولو «لاحب انمث تسيل امنأل ؛ضورعلا فالخب «نيلاحلا

 :ك دمحم قرفلاو .قافتالاب ام ةكرشلا دقعنت ال اطلخف ءنمسلاو تيزلاو

 نكمتف ؛ميقلا تاوذ نم نيسنج نمو «لاثمألا تاوذ نم دحاو سنج نم طولخملا
 .ءاضقلا باتك يف هانيب دق طلخلا مكحف ةكرشلا حصت مل اذإو ضورعلا امك“ ةلايفلا

 ءرخالا لام فصنب هلام فصن امهنم دحاو لك عاب :ضورعلاب ةكرشلا ادارأ اذإو :لاق

 .هلبق نيعتي امك طلخلا دعب نييعتلاب نيعتي براقتملا يددعلاو نوزوملاو ليكملا نم دحاو لك يأ :نعتب هنأل

 [3 4٠/4 ةيانبلا] .نمضي مل ام حبر مزلي الل ؛نييعتلاب نيعتي ام لاملا سأر نوكي ال نأ ةكرشلا زاوج طرشو

 (ةيانبلا).نمثلاو ضرعلا هبش يأ :نيهبشلاب (ةيانبلا).براقتملا يددعلاو نوزوملاو ليكملا يأ :اهفأ

 اههبشلو ؛طلخلا لبق ام ةحرشلا . روح ال ضورعلاب اههبشلف مدع ةلاحو طلخلا ةلاح , يأ :نيلاحلا ىلإ

 [37/ه ريدقلا حتف] .هلبق اهب ةكرشلا زوحت الف :ان تسيل [3 25/8 ةيانبلا] ..طلخملا دع د وح :ناشألاب

 (ريدقلا حتف).زوجي ال ثيح نيفاتعلاو رو اكيح سنجلا ىقفتم يف طلخلا ةحص دعب دقعلا نيب :دمحم قرفلاو

 ةمسؤقلا تقوا امنهتما دحاو: لك لاب نآر ليضت 2 نبا هفلتم نمضي ىح] :خإ لاثمألا تاوذ نم

 (ريدقلا حئتف).هتميق هفلتم نمضي ح :ويقلا تاوذ نم |[*ة4*/ه ةيانعلا] ليش لوزتف .غلقملا رابشغاب

 [54/ه ريدقلا حيف] .ةمسقلا تقو لاملا أر نم هقح ريغ ىلإ امهنم لك لصي نأ نكمب ال هنأل :ةلاهجلا نكمشف
 يف هركذ لب هيف طلخلا مكح ركذي مل "ةيادهلا" بحاص نأل ؛رظن هيف :يرارتألا لاق :ءاضقلا باتك يف

 ام ةحصب ملعأ هللاو :"ريغصلا عماجلا حرش" يف ءاضقلا باتك يف طلخلا مكح ركذ امنإو «ةعيدولا باتك
 [د 4/8 ةيانبلا] .كلذ حص نإ هجو هلف ؛ .'يهتنملا ةيافك" يف هنيب هنأ ليق هنأ الإ ل

 كلذ كه عةقفانلا س لاو ريناندلاو مهاردلا ىف 0 كا رتل غلا دّقع زاو كح ثأك الغ :خا اذار ا اذإو

 1 ذي 3

 ؛خلإ ةكرشلا ادارأ اذإو :لاقف ءسانلا ةعسوت ضورعلاب دقعلا زيوحت ىف ةليحلا 7

 انوي اسوم لحنا لك لام فصن راض. ر ىخالا لام فضصنب هلام فصت امهنم دحاو لك عاب ادإ هنأ

 [!4:)اه ةيانعلا] .احيحص دقعلا نر «نومضم لام حبر لصاحلا حبرلا ناكف ؛نمشلاب رخخآلا ىلع



 اك ةكرشلا باعك

 ام َسُأر حلصت ال ضورعلا نأ انيب ال ؛كلم ةكرش هذهو :هنلذ لاق ؛ةكرشلا ادقع مث

 عيبي توافت امهنيب تناك ولو ءءاوسلا ىلع امهعاتم ةميق ناك اذإ :هليوأتو .ةكرشلا
 ةلاكولا ىلع دقعنتف نانعلا ةكرش امأو :لاق, .ةكرشلا هب تبثت ام ردقب لقألا ُبحاص

 ؛تاراجتلا مومع يف ناكرتشي وأ «ماعط 1 يف نانثا كرتشي نأ :يهو «ةلافكلا

 ؛ةلافكلا ىلع دقعنت الو .هانيب امك هدوصقم ققحتل ةلاكولا ىلع هداقعناو «ةلافكلا ناركذي الو

 ةقالكبا نبع نيني ل الهو ةيزطرا :يأ هل َّنَع :لاقي ءضارعإلا نم قتشم ظفللا نأل

 «هيلإ ةجاحلل ؛لاملا ف لضافتلا حصيو .ظفللا ىضتقم فالخب تبشي يال فاريضلا مكحو

 ادقع مث :هلوق ىلإ جاتحي الف «عيبلا درجب لصحي كلذ نأل ؛لكشم اذه :"يفاكلا" يفو :كلم ةكرش

 ةكرش اذه نأ يرودقلا مالك رهاظ نأل ؛دعب هيفو ءكلم ةكرش :ةكرشلا دقعب دارأ :لاقي نأ الإ ؛ةكرشلا

 ةكرشلا زاوج مدع :ةمالعلا يخيش لاق :يكاكلا لاقو .ةكرشلا ادقع مث :لاق هنأل ؛كلملا ةكرش ال .دقعلا

 امهدحأ عاب اذإف «لاملا سأر ةلاهج :ياثلاو ءانيب امك نمضي مل ام حبر :امهدحأ :نيينعم ىلع ئبم ضورعلاب

 ؛ينزملاو مالسإلا خيش هراتخاو ءزوجي :يرودقلا لاقف ؛ةكرشلا ادقع مث ءرخآلا ضرع فصنب هضرع فصن

 [5 44/9 ةيانبلا] .يرودقلا ركذ امع لدعو «زاوحلا مدع راتخخا فنصملا مث ءامولعم راص لاملا سأر نأل
 ضورع ةميق تناك اذإ ام :هريظن :خإ تناك ولو (ةيانبلا»."هرصتخم" يف يرودقلا هلاق ام ليوأت يأ :هليوأتو
 سمخب هضرع سامحأ ةعبرأ لقألا بحاص عيبي ؛مهرد ةئام رخآلا ضرع ةميقو ءًالثم مهرد ةئام عبرأ امهدحأ

 [595/© ةيانعلا] .امهيلام سأر ردق ىلع امهنيب حبرلا نوكيو ءاسامحأ هلك عاتملا ريصيف ءرخآلا نكرغ

 :ديرد نبا لاق «ةمجعملا ءازلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا حتفب :زب عون .حتفلاو نيعلا رسكب نانعلا :نانعلا

 :هلوق نم باتكلا لوأ ف ىضم اميف يأ :هانيب امك [5 1545/9 ةيانبلا| .ةصاخ بايثلا نم تيبلا عاتم زبلا

 نألا ؛ظفللا ةهج نم ال ءىئعملا ةهج نم قاقتشالاب دارأ :قتشم (ةيانبلا).خلإ فرصتلا نوكي نأ هظرشو

 [5 47/9 ةيانبلا] .نيعملا ثيح نم لب ضارتعالا نم حالطصالا بسحب قتشم ريغ نانعلا ظفل

 .هيضتقي ال نانعلا ظفلو :ظفللا ىضتقم



 ةكرشلا بانك 248

 قد نب قاب دج ثيابا ضي مل ام حبر ىل ا د ا ا انج يعفاشلاو

 ؛لاملا سأر ردقب نامضلا ذإ ؛نامض الب اهقحتسي ةدايزلا ُبحاصف نالثأ حبرلاو نيفصن

 حبر راصف .طلخلا ناطرتشي اذهلو «لصألا يف ةكرشلل حبرلا ُْق امثدنع ةكرشلا نألو

 ىلع حبرلا" :225 هلوق :انلو .لصألا يف كلملا ردقب قحتسيف :نايعألا ءامن ةلدنم.لاملا

 ,ىوقأو ذيع رك وأ ؛ىدهأو قدحأ اهتدى نوكي لقو (ةبراضملا ُُق انيك ؛لمعلاب

 ؛امهدحأل حبرلا عيمج طارتشا فالف ,ءلضافتلا ىلإ ةحيادللا تكرمف ةقاواسلللاب ىضري الف
 هبحاضص ىلإ ةبسنلاب

 حصي اذهو :لاملا سأر راقب هربا ابا ال وهو :نمضي مل ام .اهيضتقي هنإف ةضوافملا ظفل فالخب :ةاواسملا

 [5 8-48 419/9 ةيانبلا] .اثنع الج يعفاشلاو رفز دنع يأ :امهدنع (ةيانبلا).هجولا اذه ىلع هعنم طرشلا

 حبرلا نيب قرفلاو :حبرلا (ةيانبلا).ةكرشلا تبثت ال امهام سأر اطلتخي مل ول ىح :طلخلا ناطرتشي

 «ةعيضولا امأ .ىلوأ لاملاب لمعلابف ؛ةبراضملا يف امك «لاملا نودب لمعلاب هقاقحتسا زوجي حبرلا نأ :ةعيضولاو

 نيمآلا ىلع نتامضلا طظارتشاو :ةيحاص لاع نم هدي يف اميف نيمأ امهنم دحاو لكو «لاملا نم ءزج كالهف

 [؟317/ه ةيافكلا] .انه اذك ءانلق امل ؛براضملا ىلع ةعيضولا طارتشا زوجي ال هنأ ىرت الأ ؛ لطاب

 [2 5/8/9 ةيانبلا] .نانعلا ىكيرش دحأ يأ :اههدحأ (ةيانبلا). لضافتلاو يواستلا نيب عي :لصفي ملو

 هجوو ءلضفلا طرش اذإ اذكف زوجي ال انقادعلا حبرلا عيمج طرش اذإ :لاقي امع باوج :خإ فالخمب

 عيمجلا طرش نإ هنأل ؛ةعاضب وأ ضرق ىلإ ةبراضملاو ةك رشلا نم دقعلا جرخي حبرلا عيمج طرشب نأ :باوجلا

 [5//5537 ةيانعلا] .امهنع جرخي نأ زوجي ال دقعلا اذهو ؛ةعاضب راص لاملا برل طرش نإو ءاضرق راض لماعلل

 ىور اه :انلو | هر ةيارلا تببضت | .يىلع لوق نم باحضألا 1-5592 صعب ف دج هي و الج بيرغ"

 اذك و ؛لاملا ردق ىلع ةعيضولاو «نادقاعلا طرتشا ام ىلع حبرلا :لاق هنأ قف ىلع نع مهبتك يف انباحصأ

 [م851// ةيانبلا] .حارشلا رثكأ لاق



 انضم ةكرشلا باتك

 لإ وأ « اماعلل هظاردشاب ضرقا ىلإ اضيأ ةيزانظللا نمو «ةكرشلا نم هب ُدقعلا جرخي هنأل

 لام يف لمعي هنإ ثيح نم ةبراضملا هبشي دقعلا اذهو «لاملا برل هطارتشاب ةعاضب

 محصي « كو .ةبراضملا هبشب انلمعف «نالمعي امهإف امو مسا ةكرشلا كيمشني د ةكليرشلا

 امهيلع لمعلا طارتشاب لطيي ال قيح ةكرشلا هيشبو «الامض ريغ نه حبرلا طارتشا

 0 نأل ؛ضعبلا نود زاب ضي انعم فعلا ل# اهيققمي نأ 001

 يذلا هجولل هب حصت ةضوافملا نأ انيب امب الإ حصي الو هيضتقي ال ظفللا ذإ ؛هيف طرشب

 م اذكو «مهارد رخلا نمو ريناند امهدحأ ةهج نمو اك رتشي نأ روحو .هانرك ذ

 يرودقلا ظفل ظ

 ىلع ءانب اذهو ءزوجي ال :اج يعفاشلاو رفز لاقو .دوس رخالا نمو ضيب مهارد امهدحأ

 كطميشس 5 («سنجلا يفلتخم ُُ كللذ قمحتي . ءطرش امهتدنع نإف عهمدعو طلخا طارتش ,

 نود هنمثب بلوط هي شلل مهتم فحباو لك دارت دنع :لاقإ .ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم

 .قوقدلا ف لصألا وه ليكولاو ةلاقكلا نوم ةلاكتولا ن مضتي هنأ انيب امل ؛رحخآلا

 ىلإ يدؤي لاملا ف يواستلا عم حبرلا ف لضافتلا نإ : كنوع يعفاشلاو رفز لوقل با وج انه :خ] دقعلا اذهو

 دحاو لك نأل ؛مسالا ثيح نم ةضوافملا ةكرش يأ :ةكرشلا هبشيو (ةيانبلا).ميلستلا قيرطب نمضي مل ام حبر

 [5149/5 ةيانبلا] .هبحاص بيصن يف نالمعي امفإف ؛لمعلا ثيح نمو ؛ةكرش ىمسي ةضوافملاو نانعلا نم

 | 5/5 ةيانعلا | .عامجإلاب كلذ عم زئاج وهو «ةبراضملا يف دوجوم حبرلا ةدايز طارتشا نإف :كامض ريغ نم

 ىوس ةكرشلا هيلع زوجي امم رخآ لام نوكي نأب :ضعبلا نود (ةيانبلا»."هرصتخم"يف يرودقلا يأ :لاق
 سولفلاو ريناندلاو مهاردلاب الإ ةكرشلا دقعني الو :هلوق دنع :خل ! انيب امج الإ (ةيانبلا) .هيف اك رتشا يذلا لاملا

 هنأ لصفلا اذه لوأ يف هركذ ام نعي هانركذ يذلا هحولل حصت ةضوافملا نأل ضورعلاب حصت الو «ةقفانلا

 |[ د 5 ./9 ةيائبلا| .لاملا طلخي م نإو ةكرشلا زوحبو :هلوق دنع :هنيبنسو (ةيانبلا).نمضي ملام حبر ىلإ يدؤي

 .قوقحلا يف بلاطملا وه يأ :لصألا وه



 ةكرشلا باتك ارد

 نم ليكو هنأل ؟ةيسفل | لام نم ىدُأ اذإ :هانعم هنم هتصحب هكيرش ىلع عحري مث :لاق

 يرودقلا

 ا لا ا وو

 | ةعاقإ

 5 ع تلطب .:ًائيش ايرشي :نأأ لبق نيلاملا دع 1 ةكرشلا لاَ كله هاف 06

 دوقعملا كالميو ؛ةيصولاو ةبحلا يف امك «هيف نيعتي هنإف ؛لاملا ةكرشلا دقع يف هيلع َدوقعملا

 انيناعأ ١س نانمثلا نيعتي ال هنأل ؛ةدرفملا ةلاكولاو ةبراضملا فالخب ,عيبلا يف امك ُدقعلا لطيي هيلع

 .نالاملا كله اذإ اميف رهاظ اذهو .فرع ام ىلع ضبقلاب نانيعتي امنإو «نييعتلاب امهيف
 رشلا نالطب

 اذإف هلام يف هكرشيل الإ هلام يف هبحاص ةكرشب يضر ام هنأل ؛امهدحأ كله اذإ اذكو

 ؛رخآلا دي يف كله ناك اذإ اذكو .رهاظف هدي يف كله نإ ؛هبحاص لام

 | عوورم ةيافكلا] .هلوقب الإ فرعي ال امث اذهف «دبعلا تامو ؛يلام نم نمثلا تدقنو ادبغ تيرتشا :لاق نأب :فارعي هل

 نيلاملا دحأ كله اذإ اذكو :ةكرشلا تلطب (ةيانعلا).هنيي عم هبحاصل لوقلاف ءكلذ نع زجع نإف :هلوقب الإ

 [543- 5/5 ريدقلا ح عق] .ةكرشلا لطبتف «زييمتلا مدعل امهيلع كلهي ثيح طلخلا دعب ام فالخب «طلخلا لبق

 (ةيانبلا) كنج قم فاعلا رو اهضلخع انذبع تاضواعملا رئاس يف نيعتي ال ناك نإو ؛ةكرشلا دقع يف يأ :هيف نيعتي

 [3ه98/١1 ةيائبلا] .لاملا وه هيف نكرلا نأل ؛عيبلا يف لظبي امك يأ :عيبلا يف امك

 نأل ؛نهرلا دقع نمض يفو ةكرشلا دقع نمض يف ةتباثلا ةلاكولا نع ةدرفملاب زرتحا :ةدرفملا ةلاكولاو

 [201/8 ةيانبلا] .ةدرفملا ةلاكولاو ةبراضملا يأ :امهيف (ةيانبلا).امهيف نيعتت دوقنلا

 لاملا كله ول تح «هلكومل ايرتشم ناك هتمذ يف لاملا كلذ لثمي ليكولا ىرتشا ول | يح :فرع ام ىلع

 نمشثلا نوكب ضري مل لكوملا نأل ؛دقعلا لطبي امنإف ءارشلا لبق كله ول | امأ «هلثمي هيلع عجري ءارشلا دعب

 [95/8 ريدقلا حتف] .هلام كلهي مل يذلا كيرشلا يأ :هنأل (ريدقلا حتف).هتمذ ف ائيد



 0 ةكرشلا باتك

 زيمتي ال هنأل ؛ةكرشلا ىلع كلهي ثيح طلخلا دعب ام فالخب هدي يف ةنامأ هنأل

 :ءاربشنلا لبق رععألا لام كلهو «هلامي امهدحأ ىرتشا نإو .نيلاملا نم ُكلالحلا لعجيف

 مايقل ؛امهنيب اكرتشم عقو ؛عقو نيح كلملا نأل ؛اطرش ام ىلع امهنيب ىرتشملاف

 ةكرش ةكرشلا مث كلذ دعب رخآلا لام كالمي مكحلا ريغتي الف ءءارشلا تقو ةكرشلا
 نأل ؛هعيب زاج عاب امهيأ نإ نإ نيح دايز نب نسحلل افالخ نيب دمحم دنع ٍدقع

 ىلع عجريو :لاق .اهماه دعب للملا كالمك ضقتني الف «ىرتشملا يف تمت دق ةكرشلا

 هانيب دقو ءهسفن لام نم َنمثلا َدَقَتو ؛هتلاكوب هفصن ىرتشا هنأل ؛هن نم ةصحب هكيرش
 اههدحأ لام كله اذإ امأ رخآلا لام كله مث الَوُأ نيلاملا دحأب امهدحأ ىرتشا اذإ اذه

 ىرتشملاف ةكرشلا دقع يف ةلاكولاب احرص نإ ءرحآلا لامع. رخآلا ىرتشا مث

 شم ناكف ةمئاق ا حرص ًلكواف تلطب نإ رشا نأ ؛اطرش اه ىلع امهنيب
 ةدوصقم افوكل

 .ةانيب ال ؛نمثلا نم هتصحب هكيرش ىلع عجريو كلم ةكرش نوكيو ةلكولا مكحب

 .رخآلا نع امهدحأ لام زيمتي مل طلخ اذإ هنإف :زيمتي ال هنأل (ةيانبلا).نيمألا ىلع نامض الو :هدي يف ةنامأ

 .لاملا كاله دعب ىرتشملا اذه يف ةعقاولا :ةكرشلا مث (ريدقلا حتف).هلبق عقي مل كالا نأل :ءارشلا تقو

 نإ :هلوق هجو ؛هبيصن يف الإ امهدحأ عيب دقعني ال ح هدنع كلم ةكرش اهإف :دايز نب نسحلل افالخ

 كلذ مكح الإ قبي ملو ءرخآلا لامع ءارشلا لبق كله ول امك راصف «لاملا كالمب تلطب دقعلا ةكرش

 [4 ٠٠/5 ريدقلا حتف] .هيلع ةدايز بجوي ام مدعل كلملا دارفنا مزليف ؛كلملا وهو «ءارشلا
 كيرشلا ةصح وهو هفصن ىرتشا هنأل 1 يع معلا دلل لازال ةمياربالا سمات يتنشت 04700

 (ةيانبلا).انه اذكف ؛لكوملا ىلع عجري هسفن لام نم نمشلا ىضق اذإ ليكولاو ؛هسفن لام نم نمشلا دقنو «هتلاكوب

 .رخآلا ءارش لبق يأ :امهشدحأ لام [555/9 ةيانبلا] .هسفن لام نم ىدأ اذإ :هلوق دنع يأ :هانيب دقو
 ىرتشا هنأل :هكيرش ىلع (ةيافكلا).رخآلا بيصن يف فرصتي نأ امهدحأ كلمي ال ىح :كلم ةكرش
 [ه5ه 4/8 ةيانبلا] .هتهج نم ليكو هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :هانيب امل [ 4٠٠/5 ةيافكلا] .ةلاكولا مكحب هضعب



 ةكرشلا باتك مساذب/

 اهيف رب نأل ؛ةضاخ ها رتشا يذلل ىئرتشملا ناك ءاهيف ةلاك ولا صني و ةكرشلا درجم اركذ نإو
 .اهنمض يف ام لطبي تلطب اذإف ؛ةكرشلا اهتتمضت يلا ةلاكولا مكح ةكرشلا ىلع عوقولا

 لاقو «لاملا اطلخي مل نإو ةكرشلا زوحتو :لاق, .ةدوصقم اهنأل هير حرص اذإ ام فالخب

 دعب الإ ةكرشلا ىلع عرفلا عقي الو «لاملا عرف حبرلا نأل ؛زوجحت ال :ا*ج يعفاشلاو رفز

 طرتشيو «هيلإ فاضي اذهلو «لاملا وه رحنا نأل اذهو ؛طلخلاب هنأو ويقإب فا ةكرشلا

 لاملا برأ لمعي وه اهإو «ةكرشي :تسيل | األ ؛ةبراضملا فالخب ,لاما سأر نييعت

 احتا ربخقُي ىتح امهل ريبك لصأ اذهو ,هفالخب انه امأ :هلمع ىلع ًةلامع حبرلا قحتسيف

 ةك رش زو الو ؛لاثا يف يئواستلا عملا يف ل اضافتلا زوجي الو طلخا طرت رتشني 4 مودا

 يبد ىز دلقع تهلصأ ىلع |او ركز

 ؛لاملا نود دقعلا ىلإ ةدنتسم حبرلا يف ةكرشلا نأ :انلو ميال ءادعال لامعا لبقتلا

 :!نج كلامو دمحأ لاق هبو :لاملا اطلخي مل (ةيافكلا).ن :مقتلا تنفع اسس عقلا ءامب ال دإ ا

 (ةيانبلا).امهل ليك و دي د ف 01 امش تروناح يف هاللعجتي 0 هبلع اهقيوأ وكت نأ ط رش هي د اكلام نأ الا

 (ةيانبلا).طالتخالا نع ةرابع ةكرشلا نأل ؛طلخلاب نوكي امنإ كارتشالا ليوأت ىلع ةكرشلا يأ :طلخلاب هنإو

 (55 15/9 ةيانبلا] .لاملا ةكرش دقع :لاقيف :هيلإ فاضي (ةيانبلا).لاملا عرف حبرلا نأل :هلوق ىلإ ةراشإ :اذهو

 حصت اهإف :ةبراضملا فالخب (ةيانعلا) .لاملا ىلإ ةدنتسم نمشلا يف ةكرشلا نوكتل الإ نييعتلا ربتعا امو :لاملا سأر نييعت

 ءانب ينعي :خ2 ! ربتعي ىتح |[ ١١/5 ريدقلا حتف] .امه ريبك لضأ لاملا عرف حبرلا نوك يأ :اذهو (ةيانعلا).طلخلا نودب

 ةحيحص امهنيب ةكرشلا دقعنت ؛ريناند رخآلاو مهارد امهدحأ لام سأر ناك اذإ هنإف ءكلذ امهلصأ ىلع

 [2+ةرا6ةيلنعلا] .ادوتس رعالاو اضرب انغدجلا لام ىنأر ناك نإ .ةللاقكو «يعفاشلاو رفزل افالخن ءاندنع

 افا سبا رتخألا لام لا قكيرشلا انف لكل اعرش ى ةحتسملا حبرلا نأ دارملا :ريرقتلا هحو :خإ ةكرشلا نأ انلو
| 

 حبرلا ةفاضإ نأل ؛هيف فرصتلا الو «لاملا سفن ىلإ ال هريغ لام يف هفرصت لح هب يذلا يعرشلا دقعلا كا لإ وا خي

 ت اوبس كل انتاج اعإ و م ولعم وه ذإ ؛انل ديفع اذه سيلو هيف فرضتلا ن :دعع بستكا ةنأ :اهانعم لاملا ف فرصتلا

 -/5١1[ ريدقلا حتف] .فرصتلا ال يعرشلا دقعلا ىلإ فاضي امنإ هلح نأ كش الو ءامهنم لكل حبرلا لح



 ما ةكرشلا باتك

 ًءاخلا نكي ملف هيف ميل اذه نعم ققحت نم دبالف هةكرش ىمسي دقعلا نأ

 دافتسي امنإو «لاملا سأرب حبرلا دافتسي الف «نانيعتي ال ريئاندلاو مهاردلا نألو ءاطرق
 دوقعلا يف ظ

 ف ةكرشلا تققحت اذإو «ليكو ؛ضضتلا فو «ليصأ فصنلا ف .هنأل ؛فرضتلاب

 .ةبراضملاك راصو «هنودب حبرلا وهو هب دافتسملا يف تققحت طلخلا نودب فرصتلا

 زوحج الو :لاق .لبقتلا كرش حصنو :سيبرل يف يواستلاو سنجلا داحتا طرتشي الف

 عاطقنا بجوي طرش هنأل ؛حبرلا نم ةاّمسم مهارد امهدحأل طرش اذإ ةكرشلا

 لكلو :لاق .ةعرازملا يف هريظنو ءامهدحأل ىمسملا ردق الإ جرخي ال هاسعف «ةكرشلا
 فرو دقلا

 ,ةكرشلا دقع يف داتعم .هنأل ؛لاملا عضبب نأ نانعلا يكيرشو «نيضوافملا نم دحاو

 نأ هل اذكو هكلميف هنود ضوع ريغب ليصحتلاو ,لمعلا ىلع ركع أنسي نأ هل نألو

 ةكرشلا دود اههذ نقب رليطم ديو :لاق ءاذب هنم رجاتلا دجي الو «داتعم هناك ؛هعد وي

 ؛ةكرش عوف هنأل ؛كلذ هل 5 هنأ هش ةفينح يِبأ نعو :اهدم_ختتف

 (ةيانعلا).لوألا ليلدلل حرشلاك :خلإ نألو .حبرلا يواست الو .ءسنجلا داحتا الو :طلخلا نكي ملف

 ببسب كرتشم حبرلاو «نيلاملا طلح كانه سيل هنإف :ةبراضملاك راصو (ةيافكلا).لاما سأر طلخ نودب يأ :هنودب

 انازفق امهدحأل اطرش اذإ نعي :ةعرازملا يف ةريظنو ..كلي يعفاشلا طرش امك اندنع :طرتشي الف (ةيانعلا).دقعلا

 نايب اذه :خلإ دحاو لكلو |[: 7١٠/ه ريدقلا حتف| .اهريغ ضرألا جرخت ال نأ ىبسع هنأل ؛تلطب ةامسم

 [4 ٠١7/8 ةيانعلا] .لعفي ال نأو ءلعفي نأ نانع وأ «ةضوافم ةكرش كيرشلل زوجي ام

 .ضوعب دقع وهو :لمعلا ىلع (ةيانبلا).هيف لمعي الام هل تعفد اذإ هتعضبأ :لاقي عاضبإلا نم :لاملا عضبي

 يف ةعيضولا نأل :ةكرشلا نود (ريدقلا حتف).لقأ وه ام كلم اررض 7 وه ام كلم اذإف ءاررض لقأ هنأو :هنوذ
 دحأل سيلو :ةكرش عون [4 ٠7/5 ريدقلا حتف| .ةبراضملا ةكرشلا نمضتف «براضملا مزلت الو كيرشلا مزلت ةكرشلا
 [5//55 ةيانبلا| .ةبراضم هعفدي ال اذكف ؛ةكرشلا لامع هريغ عم كراشي نأ نيكيرشلا



 ةكرشلا باتك م
 آلا

 ليصحت دوصقللا امنإو دوصقم ٌريغ ةكرشلا نأل ؛ لصألا" ةياور وهو «لوألا وه حصألاو

 فال .هتمذ يف نامض نودب ليصحت هنأل ؛ىلوأ لب ءرجأب رجأتسا اذإ امك «حبرلا

 نأل ؛هيف نقريصتي نم لك ولو :لاق .هلثم عبتتسي ال ءيشلا نأل ؛اهكلمي ال ثيح ةكرشلا

 ليكولا فالخب «ةراجتلل تدقعنا ةك رشلاو «ةراجتلا عباوت نم ءارشلاو عيبلاب ليكوتلا

 ؛نيعلا ليصحتن هنم بلط صاخ دقع هنأل اهو كو نأ كلم ال ثيح ءارشلاب

 هجو تالي «كلاملا نذإب نايس ؛ةنامأ دي للملا يف هديو باق .هلثم عيسسي "لف

 زوجيف ءامهنيب ا نوكيو لامعألا البقتي نأ نأ ىلع ناكرتشي نيغابصلاو نيطايخلاك

 ءاهد وصقم ديفت ال ةكرش هله نأ ؛زوحب اهلل :| اج .|0ل اة يعفاشلاو رفز لاقو .اندنع اذهو «كلذ

 (ةيانعلا) .نيكيرشلا دحأ ةكلميف .ةبراضملاب تباث وهو :حبرلا ليصحخن .ةبراضم عفدلا زاوج يأ :لوألا وه

 لمع اذإ براضملا نإف :هتمذ يف (ةيانعلا).ىلوأ اذهف ءادحاو ًالوق زوجي هنإف ءلمعيل اريجأ :رجأتسا اذإ
 لصحي ملو ةراجتلا يف لمع اذإ ريجألا نإف ةراجإلا فالخب ءءيش لاملا بر ىلع بحي ال حبرلا لصحي ملو

 [4.-4 ١7/8 ةيانعلا] .ةرجألل انماض رحأتسملا نوككي حبرلا نم ءىش

 هل نإف - نوذأملا دبعلابو - هدبع بتاكي نأ هل نإف - بتاكملاب ضوقنم اذه :ليق نإف :خل ! ءيشلا نأل

 امهنأ :توذأملاو بتاكملا يف باوجلاو .لفنتملاب لفنتملا ءادتقابو ءضرتفملاب ضرتفملا ءادتقابو - هدبع نذأي نأ

 تابثإ نم لب «عابتتسالا ليبق نم اذه سيلف «هبابسأو زوجيف ءهلثم, ضرتفملا قلطملا بسكلا يف اقلطأ

 [4//30 ةيانبلا] .عامجإلاب ءادتقا امأو ءاممل قلطملا بسكلا

 موس ىلع ضوبقملا فالخب :لدبلا هجو ,ةلاك ول باب يف قايس امك :«لكوملا ةنذأي نأ الإ :كلمب ال ثيح

 هنإف ؛نهرلا فالخب :ةقيثولاو (ريدقلا حتف).انومضم نوكيف «لدبلا ءاطعإ هجو ىلع هضبق هنأل ؛ءارشلا

 يأ ءامهدوصقم :ةخسن فو :اهدوصقم 6٠[ 54/5 ريدقلا حتف] .نيدلا كلذب نمضيف «هنيدب قئوتلل ضوبقم

 .ةكرشلا دوصقم



 ممأ ةكرشلا باتك

 اك رشلا ىلع ىللل جيرلا يدكرعلا ةأل اذهو ؛لاملا سأر نم دبال هنأل ةريمشتلا وهو

 نكمم وغو ؛ليصحتلا هنم دوصقملا نأ :انلو .ةانورلا ا .ىلع اسهلسأ ىلع لاما: يف
 اشلاو رفز

 لاملا يف ةكرشلا تققحت ؛فصنلا ىف ًاليصأ فصنلا يف ًاليككو ناك" ل هنأل ؛ليكوتلاب

 نأل ؛امهيف اكعرفزو كلامل ًافالخ «ناككملاو لمعلا داحتا هيف طرتشي الو .دافتسملا

 لاملاو «نيفصن لمعلا اطرش ولو .توافتي ال هانركذ ام وهو «ةكرشلل زوجملا نيعملا

 حبر هيلع ةدايزلاف «لمعلا ردقب نامضلا نأل ؛زوحي ال :سايقلا فو «زاح :اثالثأ
 رفز لوق وهو

 هذخأي ام :لوقن انكل .هوجولا ةكرشك راصو :هيلإ هتيدأتل دقعلا زجي ملف ءْنَمْضِي ملام

 لمع لاملا سأر نأل ؛فلتخا دقو ءسنجلا داحتا دنع حبرلا نأل اير هلمغأي آل

 (ةيانبلا).لاملا اطلخي مل نإو ةكرشلا زوحبو :هلوق دنع يأ :ةانررق ام (ةيابلا) الج رفزو يعفاشلا لوق يأ :اذهو

 (ةيانبلا).امهنم دحاو لك يأ :هنأل (ةيانبلا».لمعلا لوبقب نيكيرشلا نم دحاو لك ليكوتب يأ :ليكوتلاب نكمم
 اذإو ءهبسك وهو «هلمع ةدئاف قحتسي دحاو لك لمع اذإ مث ؛ذيئيح ةكرشلا دقعب :دافتسملا لاملا يف

 35٠/89[ ةيانبلا] .لبقتلاب همزل اميف هكيرشل انيعم لماعلا ناك امهدحأ لمع
 كلامل ًافالخ اندنع زاج نيناكد يف ادعق وأ ءًاطايخ رخآلاو ًاراصق امهدحأ ناك اذإ نيح :خلإ هيف طرتشي الو
 كلذ نأل ؛هلبقتي يذلا هبحاص لمع نع ازجاع امهنم دحاو لك ناك افلتخم لمعلا ناك اذإ هنأل ؛امهيف ؛اكح رفزو
 (ةيانعلا) .ليصحتلا هنم دوصفملا نأ :ةانركذ ام [ه- ٠/5 ةيانبلا| .ةكرشلا نم دوصقملا لصحي الف ؛هتعنص نم سيل

 [5 ٠ 5/© ةيانعلا] .لبقتلا ةكرش ف يأ :اطرش ولو .امهفالتحاو ناكملاو لمعلا داحتاب :توافتي ال

 هنإف «رجألا لثم قحتسيو .طقف ةدايزلا لطبت نأ هجولاو «ةدايزلا طرشب دقعلا نالطب هرهاظب ىطعي اذه :دقعلا

 .نمضي مل ام حبر ىلإ دقعلا اذه هتيدأتل يأ :هتيدأتل ."يواحطلا حرش" يف اهب هبش يلا يب ةكرش قف اذخب نست

 اذإ امأو ىاوسلا ىلع امهنيب ىرتشملا ناك اذإ زوجي ال حبرلا يف اهيف توافتلا نأ يف :هوجولا ةكرشك
 [4 ٠5/8 ةيانعلا] .اضيأ هوجولا ةكرش يف حبرلا يف ٍدقنيح توافتلا زوجيف «ىرتشملا كلم يف توافتلا اطرتشا
 مهارذ ةرشعب اراد رحاتسا ول :اولاق اذهو «سبجلا داحتا دنع الإ نوكي ال حبرلا نأل يأ :خلإ حبرلا نأل
 [33:1/8 ةيانبلا| :سحلا فالغا دنع ققجتي ال حبرلا نأ امل ؛زاخ رشع ةسمخح يواسي بوثب اهرجآ مث



 ةكرشلا باتك ا

 هي مارق ام ردقي ردت سرقتلا» عّوقتي لدملاو لمعلا لدب ناكف ؛لام حبرلاو
 نيفرطلا يضارتب

 سنجلا يف قام حبرلاو «قفتم لاما سنج نأل ؛هوجولا ةكرش فالخب مرحي الف

 نم امهنم دحاو ]7 قيقجامو :لاق .ةيزاضلا يف الإ زؤني ال نمضي مل اه حبرو «قفتلا

 :رجألاب بلاظيوب .لسعلاب بلاطظم اسيتم داو لك نأ نحب ةقكيزن# مزابنو:ةمولب ؛لسل
 سايقلاو ؛ءناسحتسا اهريغ ينو ؛ةضوافملا يف رهاظ اذهو «هيلإ عفدلاب عفادلا أربيو

 .ةضوافملا ىضتقم ةلافكلاو ,ةقلطم تعقو ةكرشلا نأل ؛كلذ فالح

 اميف خياشملا ضعب فاالخ هنا اق ىلعو «ىئدهأو لمعلا ُق :ةذعاأ ناك اذإ اعاومت# :مهرحي *لاف

 ف بحاولا نمثلا وهو :قفتم [405/ه ريدقلا حتف].زاوحلا اوحصو ًالمع امهرثكأل ةدايزلا تطرش ول
 حبرلا ةدايز طارتشا زاج ول :هريدقت :خلإ نمضي مل ام [371/9 ةيانبلا] .ريناند وأ تناك مهارد امهتمذ

 اج ى لمعلا ةلباقمي هعوقول اهيف زاج امنإو «ةبراضملا يف الإ زوجي ال كلذو ءنمضي مل ام حبر ناك

 ةلياقم. نامضلا الو ؛هوجولا ةكرش يف امهنم دحاو سيلو «لاملا بر بناج يف لاملا ةلباقميو «براضملا

 [4 ٠5/5 ةيانعلا| .زوجي الف ءنمضي مل ام حبر اهيف مزليف ءادوجوم حبرلا

 اطي نأ لمعلا لبقتي مل يذلا كيرشللو هلمعب كيرشل بلا .لغغأي نأ تونلا بسال نإ ني "يح :هكيرش مزليو

 قاف داري نأ زوجي :يكاكلا لاقو :خل! عفادلا أربيو [4.7/ه ريدقلا حتف] .ةرجألاب ًالثم بوثلا بر

 ءامهنم لك عفادلاب داري نأ زوجيو ءرهاظلا وهو ءامهنم دحاو لك ىلإ عحري «هيلإ ريمضو ةرجألا عفاد

 يذلا ريغ هبحاص ىلإ هعفد مث ؛غبصلل امهدحأ بوثلا ذحأ ول نيعي «بوثلا بحاص ىلإ عجري "هيلإ" ريمضو

 نأ اطرتشا نأب ؛:ةضوافم لبقتلا ةكرش تناك اذإ يأ :ةضوافملا يف [377/4 ةيانبلا] .نامضلا نم أربي هذحخأ

 ةضوافملا ةكرش يهف ءي ءواستلا ىلع امهنيب ةعيضولاو حبرلاو ءامهنم لمعلا وأ امهنم لامعألا لوبق نوكي

 امه ءيش يف اتوافت نإو ةقلطملا ةاواسملا يهو «ةضوافملا يعم دوجول ؛ةضوافملا طئارش اهيف ىعارت

 [1١4//ه ةيافكلا] .ةضوافملا يعم تاوفل ؛ناتعلا ةكرش طئارش اهيف ىعارت يح تاع ع ني

 (ةيانبلا).ةلافكلا ركذ نع يأ :ةقلطم تعقو (ريدقلا حتف).نانعلاب اهاديق وأ ؛ةكرشلا الطأ اذإ اميف وهو :اهريغ ىفو

 |5518 ةيانبلا]| .رك ذب حيرصتلا نودب اهاضتقم نم سيل ام اهعم تبثي الف :ةضوافملا ىضتقم



 مرام ةكرشلا باتك

 دحاو | لك هلبقتي ام نأ ىرت الأ .نامضلل ةيضتقم ةكرشلا هذه نأ :ناسحتسالا هجو

 هيلع هلبقت ذافن ببسب رجألا قحتسي اذهلو ردا ىلع ةويبفم لمعلا قم اهتهنن

 ةهوحعولا ةكرشن امآو نلاقإ .لدبلا ءاضتقاو ءلمعلا نامض يف ةضوافملا ىرحب ىرجف

 ةكرشلا ّحصتف ءاعيبيو امههوجوب ايرتشي نأ ىلع امه لام الو ناكرتشي نالحرلاف

 امنإو ءسانلا دنع ةهاجو هل ناك ن رم لإ ةفيمبلاب يرتش هني ذا هنألا هدي :ةّيمُس هاله ىلع

 ؛انانع نوكت تقلطأ اذإو .لادبألا يف ةلكولاو ةلافثكلا يقتل نكي هلأ ؛ةضوافم حصت
 تاعيبملاو نامث

 نيبناحلا نم هج ولاو متم يعفاشلل افالح ءافطسغ ةلزلا»+ ينو ةيلإ فرصتي قلما

 نأل ؛هيرتشي اميف رخالا ليكو ايهنم دحاو لكو :لاق .لبقتلا ةكرش يف هانمدق ام
 يفر ودعل

 اطرش إف .ةلاق لا نيستا ةيازاو لوب ؛ةيالوب وأ ةلاك وب الإ زوجي ال ريغلا ىلع فرصتلا

 .هيف الضافتي نأ زوجي الو ءزوجي :كلذك حبرلاو نافصن امهنيب ىرتشملا نأ

 قفا 1 انودقم نكي ما ولو :رجألا قحتسي .ةضوافملا ظفلب حرصي مل نإو :كامضلل ةيضتقم

 اذه رجي مل كلذ ادع اميف نأل ؛نيئيشلا نيذه يف ةضوافملا ىرحب ةيضج عل لمعا نامض يف
 ةدمل تيب ةرجأ وأ ريجأ رجأ وأ :نوباص وأ ءنانشأ نمث نم نيدب امهدحأ رقأ اذإ :اولاق تح اهارجم دقعلا
 ذافنو ءدجوي مل ةضوافملا ىلع صيصنتلا نأل ؛ةصاخ همزلتو «ةنيبب هين هبحاص ىلع قدصي مم تضم

 [577/9 ةيائبلا] .امهتنامأو امهتهاجوب نعي :امههوجوب [4 17/5 ةيانعلا] .ةضوافملا بجوي رارقإلا
 امهنم لك ىلعو «نيفصن امهنيب ىرتشملاو ؛ةلافكلا لهأ نم انوكي نأب ةضوافم نوكت اهنإو :خلإ نكمي هنأل

 امم ءيش تاف نإو .فلس امك اهتايضتقم اركذي وأ ؛ةضوافملا ةظفلب اظفلتيو ؛حبرلا ف ايواستيو هن فصن
 |: ماه ريدقلا حتف| .المع هفراعت ةدايزو ءهردابتل هيلإ فرصني ةكرشلا دقع قلطم نأل ؛انانع تناك انركذ

 ةكرشلا نإ :انلقو «ءةكر سوو سوس رجب ءلاملا عرف هدنع حبرلا نأ يهو :لبقتلا ةكرش يف

 ءلضفلا امهدحأل طرش نإف «حبرلا ب يأ :هيف الضافتي (ةيانعلا).هرخآ ىلإ دقعلا ىلإ ةدنتسم حبرلا يف
 [4 ١/8/٠ ةيانعلا] .امُهاَمَِض ردق ىلع امهنيب حبرلاو ءطرشلا لطب



 ةكرشلا باتك 4

 قحتسمي ال حبرلا نأل اذهو ؛كلذك حبرلاف ءاثالثأ امهنيي ىرتشملا نوكي نأ اطرش نإو

 قس براشللو :لاثلب هقحفمي لاما برق هتامسضلاب ىأ < امعلا وأ :لاثآب الإ

 امه قحتسي الو «نامضلاب فصنلاب ذيملتلا ىلع لمعلا يقلي يذلا ذاتسألاو ؛لمعلاب

 هذه مدعل ؛رجي مل «هحبر يل نأ ىلع كلام ف فرصت :هريغل لاق نم نأ ىرت الأ .اهاوس

 رد يبلع ناستلو .انيب ام ىلع نامضلاب هوجولا ةكرش يف حبرلا قاقحتساو .ينباعملا
 وك ذملا ةيالاغلا

 يف الإ هطارت تكا ضي الاف يسيضب لام حير هيلع ةقزلا ةيبرلا تاكو :يعرشلل و كلا

 لك نإ ثيح نم اهانعم يف هنأل ؛نانعلا فالخب ءاهانعم ف تسيل ٌةوجولاو ؛ةبراضملا

 .ملعأ هللاو ءامب قحليف هبحاص لام يف لمعي امهنم دحاو

 ةدسافلا ةكرشلا يف لصف
 :هبطتحا وأ امهنم دحاو لك هداطصا امو «دايطصالاو باطتحالا يف ةكرشلا زوجحب الو
 يرودقلا ظفل هلك

 دحأب نوكي قاقحتسالا نأ اذمي دارأ :خلإ الإ قحتسي ال (ةيانعلا).حبرلا طارتشا يف ةاواسملا متحت ىلإ ةراشإ :اذهو
 «(ةيانبلا).ةروكذملا ةلالثلا يقافتا ديق :فصنلاب [5 515/9 ةيانبلا] .لإ لاما برف :هلوقب اهحضوأ مث «ةثالثلا رومألا

 [5 ١8/8 ةيانعلا] .بولطملا مامتإل ثحبملا ىلإ دوع :حبرلا قاقحتساو (ةيانعلا).هنم لقأب يقلي نأ زوجي هنإف
 نأل :هلوقب لبقتلا ةكرش يف هركذ ام ىلإ ةراشإ وه :ليق :انيب اه ىلع .لمعلاب الو لاملاب ال :تامضلاب

 :ليقو ءهوجو ةكرش راصو هيلإ هتيدأتل دقعلا دو ,نمضي مل ام حبر هيلع ةدايزلاف «لمعلا ردقب نامضلا

 حصي هنإف :ةبراضملا يف الإ (ةيانبلا).خلإ قفتم لاملا سنج نأل ؛هوجولا ةكرش فالخب :هلوق ىلإ ةراشإ اذه

 تاي ةيانبلا] .لمعلاو لاملاب هتلباقم هوجو نم انركذ امل اهيف

 سيلف ةبراضملا يف لاملا امأو ؛نيكيرشلا نم دحاو لك ىلع نومضم اهيف لاملا نأل :خإ تسيل هوجولاو
 لمعي براضملاك :امهنم دحاو لك [55/8 ةيائبلا|] .لاملا بر ىلع لمعلا الو ؛براضملا ىلع نومضم

 .اعرش اهطاطغنال ةحيحصلا نع اهرخأ :ةدسافلا ةكرشلا .لاملا بر لام يف

 ©/4٠5[ ريدقلا حتف] .سانلا لاوسو ىدكتلاو شاشتحالا اذكو :خ! باطتحالا يف



 مم ةكرشلا باتك

 نسا مق أل هبا رع قادت يقوم الا اذه ىلعو «هبحاص نود هل وهف

 :حيحص ريغ 2 كولا رمأ نأل ؛لطاب حابملا لاملا ذحخأ يف ليكوتلاو «ةلاك ولا ئيعم

 زارخعلو د امهل ُكلملا تبغي اهنإو ,هنع ًآبئان حلصي الف «هرمأ نودب هكلعي لي

 هذحأ نإو .قاقحتسالا ببس يف امهئاوتسال ؛نافصن امهنيب وهف اعيع ةاثوغأ نإف «حابملا

 نأب هلمع ف رخآلا هناعأو ءامهدحأ لمع نإو .لماعلل وهف «ًائيش رخآلا لمعي ملو امهدحأ

 دنع غلب ام اغلاب لثملا رح أ نيعمللف :رخآلا هلمحو هعمجو هعلق وأ ءرحآلا هعمجو امهدحأ هعلق

 .هعضوم يف فرع دقو «كلذ نمث فصن هب زواجي ال :كلم لقسوي يبأ دنعو لبر دمحم

 نم هعيبو نيطلا لقن يف اذكو اهريغو قتسفلاو نيتلاو زوحلاك لابحلا نم رامثلاو بطحلا ذحأك :حابم ءيش لك
 4٠١[ 9/8 ريدقلا حتف] .ةيلهاحلا زونكلا وأ ندعملا وأ ءلحكلا وأ ندعملا وأ ؛جلثلا وأ ؛حلملا وأ ءىصحلا وأ :ةحابم ضرأ
 هنأل ؛لطاب حابملا ذخنأ يف ليكوتلا نأ :ىعدملا لوألا ريرقت «بولطملا ىلع ناليلد يأ :خلإ هب لكوملا رمأ

 .هتيالو لحم ريغ فداص هنأل ؛حيحص ريغ هذخأب لكوملا هرمأو ءهب لكو امت لكوملا رمأ ةحص يضتقي

 نودب اعيش كلمت نمو ءلكوملا رمأ نودب هكلمي ليكولا نأل ؛لطاب حابملا ذعسأب ليكوتلا نأ :يناثلا ريرقتو
 [9١4/ه ةيانعلا] .هنع ابئان نوكي نأ حلصي ال ؛لكوملا رمأ
 نع غرف املو :حلإ تبغي اهنإو [١٠4/ه ريدقلا حتف] .ةكرشلا تبنت مل ةلاكولا تبنت مل اذإف :هنع ابئان
 (ةيانبلا).تبثي اذ ام. ءايشألا هذه يف كلملا نأ نايب يف عرش «ةروكذملا ءايشألا يف حصت ال ةكرشلا نأ ركذ

 دقع مكحب هعفانم قوتسا هنأل :غلب ام اغلاب [8//371 ةيانبلا] .ةزايحلاو ذخألا وهو :قاقحتسالا ببس

 يف الب فسوي يبأ لوق ىلع دمحم لوق متدقت :ليق :دمحم دنع (ةيانبلا).لامكلا ىلع هلثم رحأ همزلف ءدساف
 (ةيانعلا).دمحم لوق اوراتخا مهفأ ىلع ليلد "طوسبملا" يف دمحم ليلد ىلع فسوي يبأ ليلد مدقت اذك و «باتكلا

 يف ملعي هنأل لاحلا يف ًالوهحب ناك نإو ءعومجملا فصنب يضر هنأ :فسوي يبأ لوق هجو :خلإ هب زواجي ال
 ةكرشلا باتك يف يأ :يرارتألا لاقو .ةدسافلا ةراجإلا باب يف يأ :هعضوم يف |[ ©/5١١ ةيانعلا] .لآملا

 [23/9 ةيانبلا] ."ظوبسيملا" نم



 ةكرشلا باتك منع

 :انهالت هيمسكلا] املا اهيلع ىقتسي ةيوار رخاللو لْعَب امهدحألو اكرتشا اذإو :لاق
 * يرودقلا

 ىلماعلا ن < .نإ ةيوارلا لثم رجأ هيلعو ؛ ,ىقتسا اللا هلك ةيبيقلاو ةكرشلا سيفت |

 ؛ةكرشلا دابق امأ ؛لغبلا غم رجأ هيلعف :ةيوارلا بحاص ناك لإو ,لغبلا بحاص

 اكلم راص ادإ حابملا نلف ؛رحألا بوحجو امأو .ءاملا وهو ,ح ابملا زارحإ ىلع اهدامعن اللف

 لمعي ةيوارلا وأ «لغبلا وهو «ريغلا كلم ا قوتسا دقو اذا وهو هيما

 فى م

 ِث ردبلل عبات عيل 3 ابق .هردعب ع ؛لاملل هيف ١ اهيف : حرب نكي 4 لضافتلا
 ةدايزلاو ءامتلا

 سأر ردق ىلع قاقحتسالا يقبف ءتدسف دقو ةيمستلاب قحتسُت ان ةدايزلاو ؛ةعرازملا

 انثآل ةكرشلا تيلظب برقا رادب قحلعو كترا وأ ؛ نيكيرشلا دحأ تام اذإو .للاملا
 يقرودقلا ظفل

 «تولملاب لطبت ةلاك ولاو رم ام ىلع ةكرشلا ققحتتل اهنم دبالو ةلاكولا 220

 ؛هقاحلب ىضاقلا ىضق اذإ اًدترم قاحتلالاب اذكو

 ليق ىح «هيوري هنأل ؛هب يمس ءاملا هيلع لمحي يذلا لمحلا وه لصألا يف ةيوارلا نأ ملعا :ةيوار رخآللو

 .ةلطاب تاحابملا يف ةكرشلاو :جحابملا 1١١/5[ ريدقلا حتف| .ءاملا لقنل ةعونصملا ةثالثلا دولجلا يهو ةدازملل

 .لغبلا بحاص لماعلا ناك اذإ اذه :ةيوارلا وأ .ةيوارلا بحاص لماعلا ناك اذإ اذه :لغبلا وهو

 ءنيفصن امهنيب حبرلا اطرش اناك نإو اثالثأ امهنيب حبرلاف «رخآلل نيفلأ عم امهدحأل فلأك :لاملا ردق ىلع

 لك و ءرم امك دقعلل عرف اندنع حبرلا نأل ؛رظن هيف :لاملل عبات [١4؟/5 ريدقلا حتف] .طرشلا كلذ لطب

 هنأ :باوجلاو ءاضقانتم مالكلا ناكف ءمدقت امك كلي يعفاشلا بهذم وه امنإ لاملل اميانا ةناوقلاو عبات عرف

 [7١41/ه ةيانعلا] .لاملل ًاعبات نوكيف دقعلا دسف دق انههو اذوتجوف دقعلا ناك اذإ دقعلل عبات

 (ريدقلا حتف).انانع وأ تناك ةضوافم :ةكرشلا تلطب (ةيانبلا).دقعلا داسفل ؛ةيمستلا يأ :تدسف دقو

 .لصفلا اذه يف ًاقباس :رم ام [١4؟/ه ريدقلا حتف] .اهئاقبو اهئادتبا يف طورشم يأ :نمضنت



 سراباب ةكرشلا باتك

 هبحاص توم.ُكيرشلا ملع اذإ امهنيب قرف الو «لبق نم هانيب ام ىلع توملا ةلزنم.هنأل

 خسف اذإ ام فالخب ؛ةكرشلا تلطب ةلاكولا تلطب اذإف ,يمكح لزع هنأل ؛ملعي مل وأ
 .ملعأ هللاو ءيدصق لزع هنأل ؛رخآلا ملع ىلع فقوتي ثيح ةكرشلا نيكيرشلا دحأ

 «ةراجتلا سنج نم سيل نول ,ءهنذإب لإ رخآلا لام ةاكز يدؤي نأ نيكيرشلا دحأل سيلو
 فرو هدقلا لفل

 نااثلاف ءامهنم لحاو 3 ىدأف (هتاكاز يدي نأ هيحاصل امهنم لحاو 5 نذأ إف

 :هيحاض بيضن امهنم دحاو لك نمض اعم ايّدَأ اذإ امأ «بقاعتلا ىلع ايّدَأ اذإ اذهو

 ىلإ ةقاحلب مكحو ادترم برحلا رادب قحل نإو :هلوق يف نيدترملا ماكحأ باب ف هركذ ام ىلإ ةراشإ :لبق نم
 ©/4١١[ ةيانعلا] .خلإ مالسإلا ماكحأ قح يف تاومأ مهو «برحلا لهأ نم راص قاحللاب ةثآ انلو ةةلوق

 [91/1/9 ةيانبلا] .هتوم. ملعي مل نإو لكوملا تومب لزعني ليكولا نأ ىرت الأ «هثراو ىلإ هكلم لوحتل :يمكح لزع
 فقوتي ثيح ريئناند وأ ؛مهارد امهلامو ةكرشلا نيكيرشلا دحأ خسف اذإ ام فالخب يأ :خلإ ام فاللخ

 ناك اذإ امت. هدييقتو ءهنع ررضلل اعفد هملع طرتشيف ءرجح عون هنأل ؛يدصق لزع هنأل ؛رخآلا ملع ىلع

 يف ةياورلا امنإو .انباحصأ نع كلذ يف ةياور الف ءاضورع ناك ول هنأل ؛ريناند وأ ءمهارد ةكرشلا لام

 حص ريناند وأ مهارد ةبراضملا لام ناك نإف ءفرصتلا نع براضملا ىف اذإ لاملا بر نأ يهو «ةبراضملا

 اًهورعحالا# قلو ءطقف هسكعو «ريناند ةكرشلا لام سأر ناك نإ ريناندلاب مهاردلا فرصي هنأ ريغ «هيف

 ةكرشلا خسفنت :اولاق خياشملا ضعبو ؛خسفنت ال :لاقف ,ةبراضملاك ةكرشلا يواحطلا لعجف .حصي مل

 ؛ةكرشلا نع ةديعب لصفلا اذه ماكحأ تناك امل :لصف (ريدقلا حتف).راتخملا وهو ءاضورع لاملا ناك نإو
 [١4/ه ريدقلا حتف] .هرخأو لصفب اهدرفأ ؛حابرتسالاو ةراجتلا رومأ نم تسيل ذإ
 "تادايز" يف صنو ."طوسبملا" نم ةاكزلا باتك يف ركذ اذكه «هئادأب ملعي ملام نمضي ال امهدنعو :ملعي من اذإ

 4١[ 5/5 ريدقلا حتف] .امهدنع حيحصلا وهو :لاق ءملعي ملوأ هئادأب ملع نمضي ال امهدنع نأ :يباتعلا
 ,امهط اىفةاوع ةدنع يأ :نمض .نامضلا يناثلا ءادأ يأ :اذهو



 ةكرشلا باتك 1

 رمآلا ىدأ ام دعب ريقفلا ىلع قدصت اذإ ةاكزلا ءادأب رومأملا :فالتخالا اذه ىلعو

 نأ اذهو ؛لكوملل نمصي كلف هد ىتأ لقو ريقفلا نم كايلمتلاب رروهأم هنأ :امه :هيسسشلت
 ةنامك مدع

 .هعسو يف ام هنم ْبْلْطُي امنإو «لكوملا ةينب هقلعتل ؛ةاكز هعوقو ال كيلمتلا هعسو يف

 : رمآلا جحو راصحإلا لاز ام دعب َحّبذ اذإ راصحإلا مد حبذب رومأملاك راصو

 عقي مل ىدؤملاو «ةاكزلا ءادأب رومأم هنأ :.4 ةفينح يبألو .ال وأ ملع رومأملا نمضي مل

 نأل ؛بحاولا ةدهُع نع هسفن ُجارخإ رمألا نم دوصقملا نأل اذهو ؛ًافلاخم راصف ًةاكز
 ءادأ يرعو هئادأب لصح دوصقملا اذهو ءررضلا عفدل الإ ررضلا مزتلي ال هنأ رهاظلا

 دقف راصحإلا مد امأو .يمكح لزع هنأل ؛ملعي م وأ ملع الور راصف هنع رومألملا

 بجاوب سيل مدلا نأ :ههجوو «قرف امهنيب :ليقو ,فاللتخالا اذه ىلع وه :ليف

 ؛بحاو ءادألا انتلأسم فو راصحإلا لوزي يح ربصي نأ هنكمي هنإف :هيلع

 ذأ كيح علا نمروصقلا امنإو «هلبق نم ريصقت ال هنأل : لك وملل ,.هيبحاصو ةفينح يبأ نيب :فالتخالا

 ادإ را سا سب لحجر ىلإ عفد ول اذهو :هعسو يف ام .هرمأ ام دعب

 هلام ضعب ءادأ نعي :ررضلا مزتلي ال .هسفنب رمآلا ءادأ ببسب :ةاكز عقي مل (ريدقلا حتف).ملعي ملو عفد

 لزعلاب ملعلا ىلع فقوتي ال :يمكح لزع .هتمذ يف عنرلا ءاقب يأ ءررضلا عفدل الإ ليكولا دي ىلع

 (ةيانبلا).عنملا ليبس ىلع باوج اذهف :ليق دقف 4١[ 4/5 ريدقلا حتف].توملاب

 يعي قرف امهنيب ليقو :هلوقب ميلستلا قيرطب باحأ :قرف امهبيب .ال امهدنعو ءنمضي هدنعف :فاللتخالا اذه

 مدب بلاطي مل :راصحإلا لوزي [31754/4 ةيانبلا] .اقرف امهنيب نإ :ليق نكل ؛قافتالاب نمضي ال انملس نئلو

 يرعف ءرومأملا لعف لبق رصحملا لعفب لصح دوصقملا نإ :لاقي نأ نكمي ملف ءًادوصقم ًارمأ نكي ملف راصحإلا

 اذه لصحو ءادوصقم ارمأ بجاولا طاقسإ ناكو ءبحاو هنإف ةاكزلا ءادأ فالخب «دوصقملا نع رومأمل ل

 [ غ١ ؛/ه ةيانعلا| .ن مضيف دوصقملا نع ْ رومأملا لغف يرعف ءرمآلا ءادأب دوصقملا



 م ةكرشلا باتك

 هبحاصل نيضوافتملا دحأ نذأ اذإو :لاق .راصحإلا مد نود هيف ادوصقم طاقسإلا ربتعاف
 عجري :الاقو .كللي ةفينح يِبأ دنع ءيش ريغب هل يهف :لعفف ءاهأطيف ةيراج يرتشي نأ

 هبحاص هيلع عجريف ءكرتشم لام نم ةصاخ هيلع انيد ىَدَأ هنأل ؛ نمثلا فصنب هيلع
 رومأملا

 ةلباقع 8 و ؛ةصاخ هل قا ١ كلملا نأل اذهو رايد و ممطلا ءارش يف امك «هبيصنب

 ةضوافملا و

 ؛هنم هبيضن ةبه مدع نذإلا نأ ريغ «نذإلا مدع لاح يشف :ةرييغت ملا هل يه

 ىضتقم فلاخي هنأ انسب انيب امل ؛ ؛عيبلاب هتابنإ ىلإ هجو الو ءكلملاب الإ لحي ال ءطولا نأ

 ؛ةوسكلاو ماعطلا فالخب ,نذإلا نمض يف ةباثلا ةبهلاب هانتبثأف ,ةكرشلا

 :اذه قيقحت :ماعطلا ءارش .ةكرشلا لام نم نمثلا عيمج ىدأو :لعفف ."ريغصلا عماجلا" يف كنس دمحم 7 :لاق
 دقع نم ةانثتسم نكت ملف «ماعطلاك ةمزالب تسيل اهنأ الإ «ةيلصألا جئاوحلا نم ءطولا ىلإ ةجاحلا نأ

 ىلع حيرصتلاب مث «طرش الب ةانثتسم تناكف «ةمزال اهِإف ؛ماعطلا ىلإ ةجاحلا فالخب .ءطرش الب ةكرشلا

 :هلوقل نايب :اذهو [ه175/9 ةيانبلا] .ةصاخ يرتشملل ةيراجلا ءارش عقوف «ماعطلا ةجاحب قحتلا ءطولا

 [١4ه/8 ةيانعلا] .اهنطو لح ليلدب :ةصاخ (ةيانعلا).ةصاخ هيلع انيد ىدأ

 .ءيشب هيلع عجري ال هنإف «ةكرشلا لام نم اهنمث يرتشملا ىدأو ةكرشلا يف لحد ام لكو :ةكرشلا يف
 اطرش ول امهنأ ىرت الأ :ةرييغت ناكلمي ال (ةيانعلا).ةكرشلا لام نم اهنمث ىدأو نذإلا لبق اهارتشا ول امك

 هبشأف :هلوق نم ءانثتسا :خلإ نأ ريغ (ةيانعلا).ةكرشلا دقع ءاقب عم ربتعي ل ىرتشملا كلم يف امهنيب توافتلا

 دعبو ءاهؤطو لحي مل كانهو نذإلا مدع لاح هبشي فيك :لاقي نأ مهوي امث ناك هنإف «نذإلا مدع لاح

 [5١41/ه ةيانعلا] .هنم هبيصن ةبه نمضي نذإلا نأ ريغ :هلوقب كلذ لازأف ءلحي نذإلا

 ام اهي ديري  :اغيب امل مةيانعلا):هسفنل اهعينج قرشا هنآ ىلع ءانب طولا لخ :لاقي نأ نكمي ال نعي. :هجو 9و
 ءانسيب ةيراع تكا لاق هناكف :ناقإلا نمسا ف ةيانغلا» ةكرللا ىضققم. ىلع ايرح :هلوق نم افنآ ةركذ

 4١5/8[ ةيانعلا] .يرتشملل عقي ثيح :خلإ ماعطلا فالخب (ةيانعلا).كل اهنم يبيصن تبهو دقو



 من,
 ةكرشلا باتك

 انيد ايدؤم ناك و «دقعلا سفنب ةصاخ هل كلملا عقيف «:ةرورضلل اهنع ئثتسم كلذ نأل

 نمشلاب ذحأي نأ عئابللو .انيب ال ؛امهيلع انيد ىضق انتلأسم يفو «ةكرشلا لام نم هيلع

 (ةلافكلا تنمضت ةضوافملاو «ةراجتلا ببسب بجو نيذ هنأل ؛قافتآلاب ءاش امُهيأ 2

 1 [١4/ه ةيانعلا] .ةكرشلا يف تلخد امنأ :انيب امل

 كَ



 فقولا باتك

 .مك احلا هب مكحي نأ الإ فقولا نع فقاولا كلم لوزي ال :ش اد ةفينحوبأ لاق

 لوزي :فسويوبأ لاقو اذ ىلع راك تفقو دقق حم اذإ :لوقيف «هتومم هقلعي وأ

 مهلا هلو اكو قفرلل لعجي يح لوزي ال :هكلر دمحم لاقو «لوقلا درجم. هكلم

 عرشلا ا وهو .نيعم. اهتفقوأو ةبادلا تققأو :لوقي «سبحلا وه :ةغل از : دلو لاق

 هدنع ااصأ قولا زوج الق :حصي ال موننملاب قالصلاف ةيوشما ملا لبق م ,ةيراعلا ةلزنمب.ةعفنملاب قّدصتلاو ءفقاولا كلم ىلع نيعلا سبح :«نب ةفينح يبأ دنع

 لصألا نأ الإ هيلع ةدايزلاب عافتنالا عم لصألا ءاقبتسال داري امهنم الك نأ ةكرشلاب هتبسانم :فقولا باتك

 عافتنا يهو «ةرهاظ فقولا نساحمو .رثكألا دنع هنع جرخم فقولا يفو «ناسنإلا كلم يف ىقبتسم ةكرشلا يف
 .حلاصلا لمعلا ةمادإ نم هيف امل ؛ىتوملاو ءايحألا نم نيجاتحملاو ةيرذلا نم نيبوبحملا تاقبط ىلع ىقابلا رادلا

 رادلا هذه :ليقف «فوقوملا يف ردصملا رهتشا مث «ىدعتي الو ىدعتي ءتفقو ردصم («سبحلاف :ةغل هريسفت امأو

 كلم ىلع نيعلا سبحف :ًاعرش امأو .تاقوأو تقوك فاقوأو فقو :ليقف «لاعفأ ىلع عمج اذلف ءفقو
 ريغ دحنأ كلم ىلع ل اهسبح :امهدنعو ةييعحأ نم ىلع اهتعفنم فرض وأ ءاهتعفنمت قدصتلاو «فقاولا

 ءاغلاب اريح القاع هنوك نم تاعربتلا رئاس يف طرشلا وهف :هطرش امأو نيك نايب اذه مظتنا لقو ىلاعت هللا

 هل هدلو عءاجف :نيكاسملا ىلع ةفوقوم ةفدص يرادف ؛يدلو مدق نإ :لاق ولف 2قلعم ريغ ازجنم نوكي نأو

 اروجحم نوكي ال نأ .هطرش نمو .زاج هلسنو هلو ىلع يبنلا فقو ولف ءطرشب سيلف مالسإلاو ءافقو ريصي
 نع هجورخل نسا طرق امأو وق لا ونا ايكيلأ نقرقا ويش وأ هفسل هيلع يضاقلا رجح ول -يىح هيلع

 هك امأو « فس ويب يذل فالح هب مكح هقحلي نأ وأ «توملا دعب ام ىلإ ةفاضإلا ةفينح يبأ دنع كلملا

 [115-411/ه ريدقلا حتف] .نيكاسملا ىلع ةديؤم ةفوقوم ةقدص هذه يضرأ :لوقي نأك ةصاخلا ظافلألاف

 نع هجورخب يأ :مكاحلا (ةيانبلا).ةفينح يبأ ركذ مدق فنصملا نأ ريغ يرودقلا مالك اذه :خإ لوزي ال

 | ةءاة/ه ريدقلا حتف] .اراخب خياشم لوخأ هبو :كمحم لاق و (ةياف).هكلم



 فقولا باتتك 55

 .ةيراعلا ةلزنمب مزال ريغ هنأ الإ ,هدنع رئاج هنأ :حصألاو ,"لصألا" يف ظوفلملا وهو

 ىلاعت هللا ىلإ هنع فقاولا كلم لوزيف «ىلاعت هللا كلم مكح ىلع نيعلا سبح :امهدنعو

 امهمظتني ظفللاو ؛ثروي الو ءبهوي الو ؛عايب الو «مزليف دابعلا ىلإ هثعفنم دوعت هجو ىلع
 :غمت ىعدت هل, ضرأب قدصتي:نأ دارأ نيح رمعل )ع يبنلا لوق :امهل .ليلدلاب حيجرتلاو

 فقولا مزاي نأ ىلإ ةسام ةجاحلا نألو *,"بهوي الو ثروي الو «عابي ال اهلصأب قّدصت'

 ؛ىلاعت هلل هلعجو كلملا طاقسإب هتجاح ٌعفد نكمأ دقو «ماودلا ىلع هيلإ هُباوث لصيل هنم

 ذخأ ظفللا اذه رهاظبو :ناخ يضاق لاقو «كلذ زيجي ال :كلي ةفينحوبأ :لاق هنإف ؛"طوسبملا" يأ :لصألا يف

 ثيداحألاب لكلا دنع زئاج وه لب ءنظ امك سيلو .ءفقولا زوجي ال كلي ةفينح يبأ دنع :لاقف ءسانلا ضعب

 لوزي فقولا حص اذإ اًك'ج ءاهقفلا ةماعو اج دمحمو فسوي يبأ دنع نأ الإ هده ةباحصلا عامجإو ةروهشملا

 فرصتف .كلذك ناك اذإف ؛ةمزال ريغ اهإف :ةيراعلا ةلزنمت (ةيانبلا).كلمي الو مزليف «كلام ىلإ ال فقاولا كلم

 [3/5/9 ةيانبلا| .هنع ثرويو هعيب زوجيو ؛عجري نأ هلف ,فقاولا كلم ىلع نيعلا ىقبتو «فقولا ةهج ىلإ ةعفنملا

 ظفل تايضتقم نم سيل هنإف .همدعو كلملا لاوز نم لك عم قدصي فقولا ظفل يأ ا ظفللاو

 ءاثلا حتفب :غمت ىعدت .ليلدلاب همدعو جورخلا حيجرتف ؛همدع وأ ؛كلملا نع اهجورحخ "يراد تفقو'
 .لالدتسالا لحم وه ظفللا اذه :اهلصأب [5/85/9 ةيانبلا| .ةمجعملا نيغلابو ؛ميملا نوكسو ةثلثملا

 ملف ؛هموزلب مكحلاب ققحتي لب ءاقيرط كلملا طوقس كلذل نيعتي 1 ذإ ؛عنملا رهاظ اذه :خإ نكمأ دقو

 [١57-٠857./ه ريدقلا حتف] .لاوقألا نم هانححر اميف حدقي ملف :نعملا اذه نم كلملا لاوز مزلي

 رمع نأ ن5 رمع نبا نع "هحيحص'" يف يراخبلا جرخأ [475/7 ةيارلا بصن].ةتسلا ةمئألا هجرحأ *
 اضرأ ثتبصأ يلإ ! 22ج هللا لوسر اي :لاقف ءاهيف ةرماتسي 3 يببلا ىتأف ربيخت اديضرأ باضأ باطخلا نب

 :لاق ءانك تقدصتو اهلضأ تسبح تدع نإ لاق عدو مات اف :هنم دنع سفنأ طق الام بضأ مل ربيت

 يفو باقرلا قو «ىبرقلا يفو ءارقفلا ىف اب قدصتو «ثروي الو بهوي الو عاب ال هنأ رمع اك قدصتقف

 ا ل ةمتم ريغ معطي و .ف ورعم لاب اهنم لك اي نا اهيلو قوم ىلع ح انج دل («فيضلاو «ليبسلا نساو هللا ليبس

 | فق ولا 5 طورشلا باب و :مقر] .الام لثأتم ريغ :لاقف نيريس نبا هلي ثردحف :لاق



 ضلي فقولا باتك

 سبح ال" :23 هلوق ,كني ةفينح يبألو .كلذك لعجيف ,دجسملا وهو عرشلا يف ريظن هل ذإ

 كلملا نألو *8* 0" ضييدعا عببب هلع لمح ءاج' :حيرش نو ” "ملا هللا 2 ضتئارف نع

 :؛فقاولل هيف ٌكللملاو «كلذ ريغو نكسو ةعارز هب ٌغافتنالا زوجي هنأ ليلدب هيف يقاب

 :باوجلا ريرقت .دحأ كلم يف لحدي الو ع ستقول نزلا ليك افراغ برع اهيا الع :ع رشلا ىف

 نم هكلم نع ةعقبلا كلتل جارخإ وهو «قافتالاب مزلي دجسملا ذاختا نإف ,ءدجسملا وهو «عرشلا يف ريظن هل اذه نأ

 [3/7/4 ةيانبلا] .فقولا يف كلذكف ءاهدصق ةبرق عونل ةسوبحم ريصت اهنكلو ءدحأ كلم يف لحدي نأ ريغ

 لاق اذك «يواحطلا ةياور يف امك «ةئرولا ضئ ضئارف ركذ اهيف ىلا ءاسنلا ةروس لوزن دعب هلاق :هلوق

 نيب ةمسقلا نع هبحاص توم دعب سبحي لام ال يأ :للإ سبح ال 45١/5[ ريدقلا حتف] .مامهلا نبا
 ىماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام ىلع رثألا اذه نولمحي مهنكل عهتثرو

 [4؟57/ه5 ةيانعلا] .معت يفنلا عضوم يف ةركنلا :لوقن انكلو هلك كلذ لطبأ عرشلا :نولوقيو
 [471/© ةيانعلا] .كلذل ةحخسان انتعيرش نأو ءانلبق نم ةعيرش يف ناك فقولا موزل نأ ىلع لدي :خلإ اةتِل دمحم ءاج

 قح هب قلعت اذإ اذه ميقتسي امنإ هنأل ميقتسم ريغ ثيدحلا اذهي لالدتسالا :"مالسإلا خيش طوسبملا" يفو
 [ه9/9 ةيانبلا] .تالوقنملاب قيدصتلاك هللا ضئارف نع سبحب سيلف ءقلعتلا لبق هي اذإ امأف «ثراولا

 دابعلا قوقح نأ :هلصاح :لإ كلملا نألو [333/5 ةيانبلا|] .سبحلا عيبب هعرش ءاج يأ :سيبحلا عيبب

 مهكلم توبث ليلد ءيشب دبعلا قوقح قلعتو .فقاولا ريغل ئكسو ةعارز هب عافتنالا زاج ىح عطقنت مم
 نم هريغل اكلم نوكي ال هنأ ىلع انقفتاو .هل وأ فقاولا ريغل كلملا نوكي نأ امإف ءلضصألا وه ام ىلع اهيف

 .ماوقلا بصنب حالصتسالا اذكو «فقاولل اكلم نوكي نأ بجوف .دابعلا

 لاق :لاق سابع نبا نع ةمركع نع ةعيهل نب ىسيع هيخأ نع ةعيط نب هللادبع نع "هننس" يف نيطق رادلا هجرأ *

 .نافيعض ىسيع هوخأو ةعيمل نباو [ضئارفلا بانك 78/4 ص] .هللا ضئارف نع سبح ال 26 هللا لوسر

 هقثو «هب انورقم ملسم هب جتحا ثيدحلا نسح ةعيط نبا نأ ةرم ريغ تفرع دقف [4371/ ةيارلا بصن]

 ءكذ يلع ىلع افوقوم ةبيش يبأ نبا هاورو ءرم امك نابح نبا هقثو ىسيع هوخأو «ةمئألا نم دحاو ريغ

 ام الإ هللا ضئارف نع سبح ال" بهذ 2. لاق :لاق يبعشلا نع دلاخخ يبأ نب ليعامسإ 4 ميشه انثدح

 ءاج :لاق حيرش نع نوع نبا نع رعسم رعتسو تاور عكر لمع عربا" هفنصم "قفييك ل نبا اوبل 3
 [للا ليس يف اسبح ءىشلا لغم لحرلا يباب ا سيبجلا عيبي كو دمحم



 فقولا باتك ا

اَرقلا بْصَنو ءاهفراصم نمل هتاالزغ فقاريضب هيفا فقرضتلا يلو هل نأ ىيرت الأ
 الإ اهيف م

 فاقوأل 1

 10 الو ءامقأ ةلغلاب : اب قدصتلا ىلإ ج اتحي هنألو (ةيراعلا ةيبش راصف عهعفانم قدصتي 5

 فق ولا لصاح فقولا فقاولا

 عورشم ٌريغ هنأل ؛كلام ىلإ ال ةكلم لازي نأ نكمي ال هنألو هكلم ىلع ءاقبلاب الإ هنع

 لعج هنأل ؛دجسملا فالخبو .فالتإ هنأل ؛قاتعإلا فالخب ,ةبئاسلاك هئاقب عم

 رصي ملف ءهنع دبعلا قح عطقني م ' انههو هب ٌعافتنالا زوجي ال اذهو «ىلاعت هلل ًاصلاخ

 كالا هب مكحي + نأ لإ نقار علل لوريال ؛ "بانكلا" يف لاق :هنفَد لاق .ىلاعت هلل اصلاخ

 .قاتعإلا نع هب زرتحاو «كولمملا يأ :هئاقب عم (ةيانبلا) .مئاق عمج واولا ديدشتو فاقلا مضب :ماوقلا

 «يضرم نم تئنرب وأ («يكرفس نم تمدق اذإ : لوقي لجج رلا ناكو ءردنل بيست ىلا ةقانلا يه :ةبتاسلاك

 نوكت نأ نها جرت ال نيوعلا نإ ثيينع نم ةيلهاخلا لهأ .بييت : :ةلرنمت نففقولا نأ :ةهانعمو «ةبئاس ئقانف

 امل عورشم ريغ كلام ىلإ ال كلملا ةلازإ ناك ول :لاقي امع باوح :دقاتعإلا فالخب (ةيانعلا).هل ةك ولم

 [5؟5/5 ةيانعلا| .دحأل كيلمت ريغ نم دبعلا ف تباثلا كلملا ةلازإ هنإف «قتعلا زاح

 ىلع فقولا مهسايق نع باوج :خلِإ فجسملا .فاالخبو (ةيانبلا).ةيكولمملا ةفص طاقسإ يأ :فالتإ هتأل

 ةرفاظتم راثآلا و ثيداحألا نأل ؛هم وزلب عاملعلا ةماع لوق حجج رت قحخاو د اصلاخ مصيب ملف (ةيانبلا).دجسمل أ

 ةريثك ثيداحأ ُق اذه رركتو (هرخآ 9 "”ثروي الو حابي ١ " : يلع هل وق نم حص امك ءالوق كلذ ىلع

 7 5 ادع ميت 3 ١ 5 5 . قع

 ركب يبأ ةقدص مث :22 هللا لوسر ةقدص اهوا ءكلذ ىلع مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا لمع رمتساو

 تنب ةيفصو ةبيبح مأو ةملس مأو اهتخأ ءامسأ و ةشئاعو تباث' نب ديزو لبج نب داعمو ريبزلاو يلعو دامثعو رم و

 نب هللا دبعو يسودلا ىورأ يبأو رماع نب ةبقعو هللا دبع نب رباحو ديلولا نب دلاخو صاقو يبأ نب دعسو ىح

 لش ضراعت كاف «ءكلذ نوعمجأ سانلا ٌثن راوتو تاياورب اهلك مهدعب نيعباتلا ص ةباحصلا نم ءالؤه 7 ريب لا

 ةلمحلابو ؛هوحنو يماحلا نم ةيلهاحلا يف ناك ام خسن نايب حيرش ثيدح نئعم نأ ىلع ؛هركذ يذلا ثيدحلا

 صضعب ركذو هفاللوخ ححج رب اذلف ,هلوق فالخ ىلع اثراوتم مهدعب نمو ىلمعلا ةباحصلا عامجإ نوكي نأ دعي الف

0 

 (ةيائبلا).هرصتخم يف يرودقلا يأ :باتكلا [ع5م-غ+/و ريدقلا حتف] .امهوق ىلع ىوتفلا نأ خياشملا



 موه فقرلا باع

 هقيلعت يف امأ .هيف ٍدهتجم يف ءاضق هنأل ؛حيحص رقاق ناس ىف انهو هيوغشاهرأ

 ةيصولا ةلزنمب ريصيف ًادبؤم هعفانمي قّدصت هنأ الإ هكلم لوزي ال هنأ حيحصلاف «توملاب

 .خياشملا فالتخا هيفف :مكحملا امأف «ىلوملا مكاحلاب دارملاو ,مزليف اذيوف عفانملاب

 :حيحصلاو ؛توملا دعب ةيصولا ةلزسنمب وه :يواحطلا لاق «هتوم ضرم يف فقو ولو
 ف فقولاو ؛ثلثلا نم ربتعي هنأ الإ همزلي :امهدنعو .ءبنم ةفينح يبأ دنع همزلي ال هنأ

 «فسوي رايس لوزي ءامهدنع لوزي كلملا ناك اذإو .لاملا عيمج نم ةحصلا

 نم ٌدبال :كي دمحم دنعو .كلملا طاقسإ هنأل ؛قاتعإلا ةلزنم. ءيعفاشلا لوق وهو

 ؛دبعلا ىلإ ميلستلا نمض م يف هيف تبثي اهنإو «ىللاعت هللا قح هنأل ؛ىلوتملا ىل ىلإ ميلستلا

 هعزانيف ءهنع عجري ن نأ ديري مث «يلوتملا ىلإ هفقو ام فقاولا ملسي نأ مكحلا ةروص :خإ مكح يف اذهو

 ىلع اوفلتخا خياشملا نأ نعي :هقيلعت يف امأ (ةيانعلا).هموزلب يضقيف «يضاقلا ىلإ نامصتخيف «موزللا دعب
 ؛لوزي ال :ليقو .هكلم نع كالمألا جورح تقو هنأل ؛توملاب قيلعتلاب كلملا لوزي :ليقف «ةفينح يبأ لوق
 (ةيانبلا).يرودقلا هركذ يذلا :دارملاف .ةفينح يأ دنع مزلي ئعي :مرليف | 57 /ه ةيانعلا] .حيحصلا وهو

 [ . 8 ةيانبلا | .ءاضقلا لمع مامإإلا هالو يذلا عةح وتفملا ماللا ليديكق :ىلوملا

 لاق خياشملا فالتخا هيفف «نيمصاختملا قافتاب ةنيعم ةثداح يف مكحلا هيلإ ضوفي يذلا وهو :مكحملا امأف

 هنأ حصألاف «تادهتجملا رئاسو ةفاضملا نيميلا يف مكحم مكح امأو :ىواتفلا ةصالخ نم ءاضقلا باتك ف

 مكحلا يف توملا ضرم ضيرملا تافرصت نأل :خإ ةيصولا ةلزنمب (ةيانعلا).هب نفي ال نكلو ذفني

 ةرشابملا نأل :همزلي ال هنأ [477/5 ريدقلا حتف] .هلام ثلث نم ربتعي ىح توملا دعب ام ىلإ فاضملاك

 [477/5 ةيانعلا| .ةيراعلاك ثرإلا عنمي الو «مزلي ال ح ةحصلا يف ةرشابملاك ضرملا يف

 كلي كلام لاق هبو :لوزي .كانه عناملا مدعل :لاملا عين .توملا ضرم يف تاعربتلا رئاسك :ثلثلا نم

 [+03/9 ةيانبلا] .تفقو :هلوق درجمب يأ :لوقلاب (ةيانبلا).ملعلا لهأ رثكأو



 فقولا باتك 1 8 م5

 نوكي دقو ءادوبعت ققحني ال ءايشألا كلام وهو -ىلاعت هللا نم كيلمتلا نأل

 فقولا حص اذإو :لاق .ةقدصلاو ةاكزلا ةلزنم لزنيف .همكح ذخأيف «هريغل اعبت
 جرخ "حض اذإ “ل وق ناكم "قحتسا اذإو" :خسنلا ضعب فو ,مهفالتخا ىلع

 فوقوملا كلم يف لحد ول هنأل ؛هيلع فوقوملا كلم يف لخدي ملو ءفقاولا كلم نم

 طرشب هنع لقتنا ال هكلم ول هنألو .هكالمأ رئاسك هغعيب ذفني لب «هيلع فقوتي ال هيلع
|| 

 هدذعب -ءيه أ
 * ' تأ د

 نوكي نأ بجي "فقاولا كلم نع جرح" :هلوق. :«ف لاق .هكالمأ رئاسك لوألا كلاما

 فسوإ يف دي كيسا :لاقر .هريرقت قبس يذلا هجولا ىلع امهوف كلر ف ( دمع فادح :2 انقملا ققو او تعا : 5

 .هتمتت اذكف ءطرشب سيل هدنع ضبقلاو «ضبقلا مامت نم ةمسقلا نأل

 دقو ءادوصقم هنم كيلمتلا ققحتي الف «ءايشألا كلام وهو «ىلاعت هللا كيلمت فقولا نعي :خِإ كيلمتلا نأل

 ىلاعت هلل فللعتلا نأ ىمخيي الو .ةزجنملا ةقدصلاو ةاك زلا ةلؤقلف لزرقيف ةيكح دخأيف «هريغل اعبت ققحتي

 لكل ىلإ ج اتحي ىح ةرابتعال بحجج وم الو رمتسملا لصاخلا ليصحت هنأ ؛اعبت الو ءادوصقم د قمحتي اي

 امأو :خلب خياشم دنع اذهو ءهيلع ىوتفلا :"ةينملا" يفو «نيققحملا دنع هجوأ فسوي يبأ لوق ناك اذلف

 تبني ذل ناك“ إو «ىلاعت هللا ريغ نم.قليلطتللا انمض ىلاعت هللا نم كيلمتلا تبني يأ :ةمكح ذخايف

 ىلإ ميلستلا نمض يف هنم كيلمتلا ققحتي ثيح :خلإ ةاكزلا ةلزنم (ةيانعلا).ادصق ىلاعت هللا نم كيلمتلا

 هنإ ثيح نم خياشملا هيف فلتخا ام ىلع فقولا حص اذإ يأ :مهفالتخا ىلع [+ . + /و ةيائبلا] .ريقفلا

 مورللا ريغ ةحصلا نأ :امشوق نوكي نأ |: ؛/ه ةيانعلا | , ةشينح يا دنع حمصي الو ,امهدنع حصي

 .موزللا مزلتست ال دقعلا ةحصو ءحص اذإ :لاق لب ؛لكلا لوق ىلع نوكيل ؛مزل اذإ :لقي مل يرودقلاو

 ةحص مدعب :لاق دمحم هطرش املف «فقولا ميلست طارتشا ف فالخلا ىلع ئبم فالخلاو :فسوي يبأ دنع

 يلوتملا ضبق طرتشي ال فسوي يبأ دنعو .بجوف ؛«ضبقلا نم دبالو ,ءضبقلا مامت نم ةمسقلا نأل ؛عاشملا

 يف هلوقب ذأ خلب خياشم مهو ؛ظفللا درجمت هجورخ ف فسوي ىبأ لوقب ذحأ نمف «همامت نم وه ام طرتشي الف

 [4-155؟ هه ريدقلا حتف| .عاشملا فقو قف هلوقب ذخأ ىراخب خياشم مهو «كلت يف دمحم لوقب ذحأ نمو هذه



 مو فقولا باتك

 2 بف ام اذكف «ظرش هدنع ضبقلا لضأ نأل وجي ال :هني دمحم لاقو

 ؛اضيأ ,كل_ دمحم دنع عويشلا عم زوجيف :ةمسقلا لمتحي ال اميف امأو ديل

 ال اميف عويشلا عم متي ال هنإف ةربقملاو دجسملا يف الإ ةذفنملا ةقدصلاو ةبهملاب هربتعي هنأل

 ةأياهملا نألو .ىلاعت هلل صولخلا عنمبي ةكئرشلا ءاقب نأل ؛فسوي يبأ دنع اضيأ ةمسقلا لمتحتي

 ؛تقو يف هيف ىلصيو «ةنس عرزيو «ةنس ىتوملا هيف ربقي نأب ؛حبقلا ةياغ يف امهيف
 فقو ولو .ةلغلا ةمسقو لالغتسالا ناكمإل فقولا فالخب ءتقو يف ًالبطصإ ذختيو
 امك ؛نراقم عويشلا نأل در دمحم دنع يقابلا يف لطب :هنم ءزج َّقِحّبسا مث لكلا

 توم دعب نيثاثلا ف ثراولا عجر وأ ؛ضعبلا يف ْبهاولا عجر اذإ ام فالخب ,ةبهلا يف

 «ئراط كلذ يف عويشلا نأل ؛قيض لاما يفو .هضرم يف فقو وأ «بهو دقو ضيرملا

 ,ءادتبالا يف زاج اذهلو ؛عويشلا مدعل يقابلا يف لطيي م ةنيفي ري يربح حيكتلا ولو

 فقولا ربتعي ,ش_ ادمحم نأل ىأ :+ل ! هنأل (ةيانعلا) .هزوحي اضيأ دمحمف ءمسقي ال اميف امأو :زوجي ال
 هيفو ؛هل ةكولمم تلعحجو «ريقفلا ىلإ تملس ىلا يهو «ةذفنملا ةقدصلاو ةعاشملا ةبهلا زاوجب يأ ةبهاب عئاشلا

 حلصي ال ًاريغص عضوملا ناك نأب :لمتحي ال اميف .فسوي يبأ لوق نم ءانثتسا :ةبهلاب (ةيانبلا).عويشلا عنمب ال
 ىلإ هيف جاتحي ةمسقلا لمتحي ال امو عاشملا فقو زاوج يأ :حبقلا ةياغ يف [9//0 ةيانبلا] .فقاولا هدارأ امب

 (ةيانبلا).هيف حبق ال هنإف ؛عاشملا فقو يأ :فقولا فالخب .حيبق رمأ ىلإ يدؤي هيف وياهتلاو ؤياهتلا
 1٠0[ 5/9 ةيانبلا] .امهوحنو عبرلاو ثلثلاك :هنم عزج“: .يرودقلا ةلأسمل اعيرفت هركذ :ةلغلا ةمسقو

 دنع طرش وهو «ضيقلا متي ملف فقولا لاح فوقوملا يف انباث ناك قحتسملا قح نأل :ل2إ عويشلا نأل
 تلطب هضعب قحتسا مث ءلكلا بهو اذإ :ةبهلا يف امك (ةيانبلا).طرشلا ءافتنال يقابلا يف لطبف يش دمحم

 ةبهطلا لاملا عسي ال ٌةاوس لام ال نعي :لاملا يفو .ةبها لطبت ال ثيح :خلإ فاالخب (ريدقلا حتف).اذه
 [4717/ه ريدقلا حتف] .طقف يقابلا كلذ ضعبلا فقي نأ :ءادتبالا يف [10 3/9 ةيانبلا| .فقولا الو



 فقولا باتك احا

 اله دمحمو ةفينح يبأ دنع فقولا متي الو :لاق .ةكولمملا ةقدصلاو ةبهلا اذه ىلعو

 عطقنت ةيدح هلق ىمم اذإ :هكلل فسويوبأ لاقو «ادبأ عطقنت ال ةهجب هرخآ لعجَي ىح

 نودب كلملا لاوز فقولا بجوم نأ :امهل .مهمَّسي مل نإو ءارقفلل اهدعب راصو ءزاج
 :هاضتقم هيلع رفوتي ال اهعاطقتا ُمّهَوَتُي ةهجلا تناك اذإف «قتعلاك دبأتي هنأو :كيلمتلا

 وه دوصقملا نأ :كلل فسوي يبألو .عيبلا يف تيقوتلاك هل الطبم تيقوتلا ناك اذهلف

 ةهج ىلإ فرصلا يف نوكي ةرات بّرقتلا نأل ؛هيلع رفوم وهو «ىلاعت هللا ىلإ برقتلا
 طرش ديبأتلا نإ :ليقو .نيهجولا يف حصيف «دبأتت ةهج ىلإ فرصلاب ةرمو ؛عطقتت
 ةقدصلاو فقولا ةظفل نأل ؛ديبأتلا ٌركذ طرتشي ال هلم فسوي يبأ دنع نأ الإ عامجإلاب

 نايب يف "باتكلا' يف لاق اذهلو ؛قتعلاك كيلمتلا نودب كلما ةلازإ هنأ انيب امل ؟هنع ةكينم

 0 .حيحصلا وه اذهو «'مهمسي مل نإو ءارقفلل اهدعب راصو" :هلوق

 [4717/5 ريدقلا حتف] .لطبت ال نيعم قحتسا ولو ؛تلطب عئاش ءزج امهنم قحتسا ول :خلإ ةبهلا

 ىلع مث ءاذكو اذك ىلع :لوقي نأ لثم (ريدقلا حتق)دجسملاو مرحلا حلاصمو نيكاسملاك :عطقنت ال ةهجب
 كلا فنصملا مالك يف :ليق [كلام ىلإ ال عي | :كيلمتلا نودب (ةيانعلا) . الثم اودحجو امكيح نيملسملا ءارقف

 كلم ىلع نيعلا سبح هدتع فقولا نأ فقولا باتك لوأ يف ركذ هنأل ؛هكلي ةفينح يبأ لوق ىلع ضقانت

 لوق اذه نأب بيجأو .كلملا لاوز هبجوم :انه لاق مث ,فقاولا نع كلملا لاوز مدع هبجوم ناكف .فقاولا
 نوكيف ؛ىرخأ هنع ةياور يف ةفينح يبأ لوق وه باتكلا لوأ يف روكذملاو «ةفينح يبأ نع ةياورو ؛دمحم
 فقولا جرخي ذئنيحف ,هموزلو فقولا ةحصب مكاحلا مكح اذإ ام انهه دارأ :ليقو .ناتياور ةلئسملا يف هنع

 .طقف هدالوأ ىلع فقو اذإ امك :ةهجلا تناك [4 7107/5 ةيانعلا] .قافتالاب فقاولا كلم نع

 (ةيانبلا) .ًالفم مايأ ةرشع ىلإ :عيبلا يف مةيانبلا).زوخي الف «ةنس نيرشع هراد فقو اذإ امك فقولل يأ :هل الطبم
 ناك نإ هيثرو كلم للإو ءايح ناك نإ هكلم ىلإ ققولا داع ةينللا تعطنقلا اذإ اذه ىلعف :نيهجولا يف

 [517/9 ةيانبلا] .هدللل فسوي يىبأ دنع هركذ نود اطرش ديبأتلا نوك يأ :اذهو [8 ةيانبلا ] .اتيم



 م فقولا باتك

 دق قلل :ةلغلاب وأ ةعفنملاب ةقدص اديك نأل ؛طرش ديبأتلا رك ذ :شي , كمحم دنعو

 ضيعت نم دب لف ديلا لإ فرسح.الا هللطملا ةيوع خرق دقو ءاتقؤم نوكي

 .هوفقو مهيلع هللا نكاوضر ةباحصلا نم ةعامج نأل ؛راقعلا فقو روجخو :لاق
 يرودقلا

 نيالا ةفينح يبأ لوق لاسرإلا ىلع اذهو :.كو لاق :ل وحيو لقني ام فقو زوحبي الو

 _سآ رئامس اذكو عزاجج ىديع مر لشكأو اهرقبي ةعيض فقو اذإ :كلح نقسءويوبأ لاقو

 سو ادي تبثي لقو تريمتملا وع اه: ليصحت نأ ضرألل عبن هن ؛ةثارحلا تالا

 هنأ ؛هيف هعم بل اب دمحمو ,ىفقولا يف ءانبلاو ؛عيبلا ف برشلاك ادويضتفاع جربق تسثن اال انف

 :ءكلر دمحم لاقو .ىلوأ اهتدق فقرا زوجي نآلف .هدنع فقولاب نيدقك رد الإ زاج امل

 هيف هعم ,نالر فس وي وباو هللا ليبس يف هفقو :ةانعم ,حالسلاو عاركلا سبح زوجي

 .لبق نم ةانيب امل ؛زوجي ال ن يديقلاوب ناجم رهو ,ارااقلاد ىلع 3 .م ةأن : نأ .تايقلا» :قاسحتفتماا وهو ءاولاق

 هللا دبع ركب وبأ لاق :يقهيبلل "تايفالخلا" يفو «غمث ىمست اضرأ فقو هدو رمع نأ رم دقو :هوفقو
 دنع هعبرب و رمع قدصتو «مويلا ىلإ 2 0 ىلع ةكمع. هرادب د ركب وبأ قدصت يديمحلا ريبزلا نبا
 هرادبو ةنيدملاب هلاومأبو ؛ةكمم هرادو هضرأب كي يلع قدصتو مويلا ىلإ يهف ؛هدلو ىلع ةينثلابو «ةورملا
 [31-117 ؟/9 ةياببلا] . مديل ىلإ يهف «ةمورب نامثعو مويلا ىلإ كلذكف هدلو ىلع ةكمت

 [4؟5/ه ةيانعلا| .هيف اولماعت هريغ و ( اعارك اعبت وأ ءادوصقم قالطإلا ىلع يروذقلا هركق ام يأ :اذهو

 (ةيانبلا).ءايشألا هذه نم روكذملا يأ :هنأل .مامحلا نبا لاق اذك «نوثارحلا :تاحتفب ةركألا :اهركأو

 فقو زاوج ف يأ :هيف (ةيانبلا).ادوصقم هفقو زوجي الو ضرألل اعبت فقولا ءانب زاوجكو يأ :فقولا يف
 نآرقلا ةءارقل فسأل ةزانحلاو سأفلاو راشنملاك هفقو سانلا فراعتي اميف يأ :لوقنملا ضعب (ةيانبلا).لوقنملا

 [51 5/4 ةيانبلا] .ةعتمألا نم هريغو بايثلا فقوك ءهفقو زوجي ال :هفقو سانلا فراعتي مل امو ؛لحارملاو رودقلاو
 (ةيانبلا). تذلسلاو جازكلا يس قويق كنبعا لقا يمسي أ :ةانعم (ةيانعلا).ليخلاوه انه عاركلاب دارملا :عاركلا

 [11 5/9 ةيانبلا] .هئاقب مدعل ؛ديبأتلا هيف ققحتي ال لوقنملا نأل ؛ديبأتلا طرش سبح نم يأ :خل ! انيب ام



 فقولا باتك ١.4

 رك ن ع

 اعُرذ دا سبح دقف دلاح امأو' : متاع هل وق اهنم «هيف ةروهشملا راثآلا :ناسيعتة مالا هحججو

 **ىللاعت هللا ليبس يف هعورد سبح هنو ةحلطو *ءىلاعت هللا ليبس يف هل اسارفأو

 نودهاجي برعلا نأل ؛لبإلا همكح يف لخديو «ليخلا :عاركلاو «"'هعاركأو" :ىوريو
 هفقو زوجيف

 نم لماعت هيف ام فقو زوحي هنأ :هكلي دمحم نعو .اهيلع لمحي حالسلا اذكو ءاهيلع

 لحارملاو رودقلاو ءاميايثو ةزانحلاو راشنملاو مودقلاو راو سأفلاك تالوقنمل
 يف درو صنلاو ءصنلاب كرتي امنإ سايقلا نأل ؛زوجي ال فسوي 5 دنعو .فحاصملاو

 يف امك «لماعتلاب كرْيُي دق سايقلا :لوقي هظيدمحمو .هيلع رصتقيف ؛حالسلاو عاركلا
 .ءايشألا هذه ف لماعتل َدحو دقو عانيسللا

 هعمج ربت حتفلاب سأف : سافلاك . ا تع سارف  ةناراو 0س هايدي را

 ميحا ريسكي ةزاتحلاو يا انيرشني - ةلآلا 23 راشنملاو ءاك تحبني قا يهو دوت «نيطلا يف امك

 :ييعلا لاقو .ساحتن نم رذف وهو لجرم عمج ميحلاب لجارملاو ءردق عمج رودقلاو :كتنملا اهيلع امحي ىلا ئه

 (ةيانبلا).نيط نم لمعت دق ردقلاف ؛ساحن نم الإ نوكي ال لجرملا نأ لجرملاو ردقلا نيب قرفلا
 هذه فقو ف يا :ءايشألا هذه 51١74/9[ ةيانبلا] .ةزانحلا امي ىطغت ىلا يهو ةزانخلا بايث يا : اهباينو : تعا نا نأ ةيؤا# ا ديا 15 5 4 خخ + ءارإ ف

 [151/4/9 ةيانبلا] .هرخخآ ىلإ رملاو سأفلاك ةروكذملا ءايشألا

 نع دانزلا يبأ نع "ةويفكه" 5 يراخبلا ج رخأ | غم ةيارلا بصن | .ةاكزلا 5 ملسمو يراخبلا هج رخأ 1

 سابعو ديلولا نب دلاخو ليمج نبا عنم :ليقف «ةقدصلاب 25 هللا لوسر رمأ :لاق ه«فةريره يبأ نع جرعألا
 مكنإف دلاح امأو هلوسرو هللا هانغأف ءاريقف ناك هنأ الإ ليمج نبا مقني ام :5 يببلا لاقف .بلطملا دبع نب

 ىهف هللا لوسر معف «بلطملا دبع نب سابعلا امأو ؛هّللا ليبس يف هدتعأو هعاردأ سبتحا دقادلاخ نوملظت
 [هللا ليبس يف نيمراغلاو باقرلا يفو ىلاعت هللا لوق باب ١. 47/8 :مقر].اهعم اهلثمو ةقدص هيلع

 [4175/7 ةيارلا بصن] .ادج بيرغ



 ك١ فق ولا باتك

 لك نأل ؛حيحص اذهو :؛فحاصملاب اهل ًاقاحلإ هبتك فقو هنأ :ىيي نب ريصن نعو
 ..كل_ دمحم لوق ىلع راصمألا ءاهقف رثكأو «ةءارقو العنا ايبا يدلل قياطشلا لوفاو

 هب عافتنالا نكمي ام لك :هللر يعفاشلا لاقو .هفقو اندنع زوحي ال هيف لماعت ال امو

 عاركلاو َراقعلا هبشأف «هب عافتنالا نكمب هنأل (هفقاو زوجي هعيب زوجيو هلصأ ءاقب عم

 يناندلاو مهرادلاك راصف «هانيب ام ىلع هنم دبالو «دبأتي ال هيف فقولا نأ :انلو .حالسلاو

 لصأ ىلع يقبف «لماعتلا ثيح نم الو ؛عمسلا ثيح نم ضراعم الو ,راقعلا فالخب
 .ىوقأ امهيف ةبرقلا عم ناكف «نيدلا ُماَنَس داهجلاو .دبأتي راقعلا نأل اذهو ؛سايقلا
 نأ الإ هكيلمت الو «هعيب زجي مل :فقولا حص اذإو :لاقر .امهانعم يف امهريغ نوكي الف

 امأ .هتمساقم حصيف ةمسقلا كليرشلا بلظيف مكي :لفسوي ىبأ دنع اغاشم قوكي

 ,زارفإو زييك اهنألف ةمسقلا زاوج امأو ءانيب املف «كيلمتلا عانتما

 فلتخا :ناحخن يضاق فو :حيحص [ىحي نب ريصن لوق يأ] اذهو (ةيانبلا).دايز نب نسحلا ذيملت :ىبحي نب ريصن

 ءايشألا فقو زاوج يف :دمحم لوق ىلع (ةيانبلا).ىوتفلا هيلعو ؛ثيللا وبأ هيقفلا هزوجو ءبتكلا فقو يف خياشملا
 لمح نع هب زرتحا :هعيب زوجيو 17١/4[ ةيانبلا] .ناويحلاو بايثلاك تالوقنملا نم يأ :هيف لماعت ال .ةروكذملا
 [؛45/ه ةيانعلا] .راقعلاب هرابتعا نع باوج :راقعلا فالخب .ديبأتلا طرتشي هنأ نم :ةانيب ام ىلع (ةيانبلا).ةقانلا
 عاركلا فقو زوجي 3 نأ لصألا نأ :ههجوو ؛حالسلاو عاركلا هيشأف :هلوق نع باوج :خا ضراعم الو

 :لاقي امع باوج :لماعتلا ثيح (ةيانعلا).عمسلا ثيح نم حجار ضراعم.هانك رت انأ الإ مهاردلاك اضيأ حالسلاو

 ةروص نكتلف مودقلاو لجارملا يف دوجوم سيل وهو عمسلا ثيح نم ضراعم. حالسلاو عاركلا يف لصألا كرت
 (ةيانعلا).عازنلا ةروص يف دوجومم. سيلو لماعتلا ثيح نم اضراغم امه نأ :ههحججوو «كلذ ىلع ةسيقم عازنلا

 ام نعي :انيب املف (ةيانعلا).زئاج ريغ امم حالسلاو عاركلاو راقعلا ريغ قاحلإ نأ ىلع راهظتسا :خلإ اذهو

 [419/ه ةيانعلا] .بهوت الو عابت ال اهلصأب قدصت :ٌةيهلوق نم يور



 فقولا باتك "٠*

 انلعج فقولا يف نأ الإ «ةلدابلا ىنعم نوزوملاو ليكملا ريغ ف بلاغلا نأ :رمألا ةياغ

 راقع نم هبيصن فقو نإ مث ءاكيلمتو اعيب نكي ملف ءفقولل ارظن زارفإلا نيعم بلاغلا
 .هيصو ىلإ توملا دعبو ؛فقاولا ىلإ ةيالولا نأل ؛ةكيرش مساقي يذلا وهف ءكرتشم

 9 نم يقابلا ةبيصن عيبي وأ «يضاقلا هعساقي يذلاف هل صلاخ راقع فصن فقو نإو
 فقاولا

 اهسارقم قواك نأ زوجي ال دحاولا نأل ؛هنم كلذ يرتشي 7 7 قيما دلو” يحي

 عيب ع انتمال زوجي ال فقاولا ىطعأ لإ يهاَرف لطف ةمسقلا يف ناك ولو انساقعو

 عار مهاردلا ردقب نوكيو «زاج فقاولا ىطعأ نإو ءفقولا

 ىلوتي ام لك زييمت يأ قحلا نييعت ةمسقلا :ةلدابملا ىنعم .براقتملا يددعلا ريغ ف اذكو :نوزوملاو
 هضعبو .هل هضعب ناك لكل عمتجا ام نإف «ةلدابمللاو زارفإلا يعم نمضتت يهو «هطاقسإو هتابثإ هبحاص

 ضخ زييمتلا حجرف «داوملا ضعب يف حجار امهدحأ نأ الإ «ةلدابم يفاثلابو ءزارفإ لوألا رابتعابف ءهبحاصل

 راقعلا نم ىلثملا ريغ يف ةلدابلا بلغو :هضاعبأ نيب توافتلا مدعل ؛براقتملا دودعملاو نوزوملاو ليكملا يف

 .يرودقلا ةلأسمل اميراق هركذ 1 لا م .ةتوافتملا تالوقنملا رئاسو

 كيرشلا بلط اذإ اذه :هيصو ىلإ (ريدقلا حتف).هلوق ىلع زوجي امنإ عاشملا فقوو فسوي يبأ دنع يأ :فقاولا

 ؛هيف هريغل ةكرش ال .هل صلاخ وهو ؛عارذ ةئام راقع هل ناك ول يأ راقع ةفص :هل صلاخ .هتوم دعب ةمسقلا

 ابلاطم دحاولا صخشل هلا نوكي ن أ مزلي القل .نقاولا ريغ انهه مساقلا نوكي نأ بجو اعارذ.نيسمخ هنم فقوف

 فصنلا كلامو ءفقاو ريغ وه يذلا فصنلا كلام نم بلاطم فقاولا وه يذلا فصنلا مساقم نإق ءابلاطمو
 [47/ه ريدقلا حتف] .ابلاطمو ابلاطم ناكف ؛ءفقولا فصنل مساقملا هنيعب فقاولا وهو «بلاطم
 ايضارت وأ «ةمسقلا يف مهاردلا لاخدإ ىلإ ةرورلا تعدف «دوحأ نيبيصنلا دحأ ناك نأب :مهارد لضف

 باتك يف أيس ام ىلع «يضارتلاب وأ ةرورضل الإ زوجي ال ةمنسقلا يف مهاردلا لاخدإ نإف ءكلذ ىلع

 لوألا ناك نإف ءاهيطعي وأ ءمهاردلا ذحأي فقاولا نوكي نأ امإ ولخي الف «ىلاعت هللا ءاش نإ ةمسقلا

 هنأل ؛زاج يناثلا ناك نإو ءزوجي ال فقولا عيبو ءفقولا نم ائيش مهاردلا ةلباقمم. يطعي هنأل ؛زجي م

 [477/5 ةيانعلا| .زئاج وهو هفقيو مهاردلا ةلباقع اكيش يعرتتشي لكتيح



 27 فقولا باتك

 ةرامعلا طرش تبثيف «ةرامعلاب الإ ةمئاد ىقبت الو سورا ميسو

 هل ىصوملا ىلع انإف ,هتمدخب ىصوملا دبعلا ةقفنك راصو نامضلاب جارخلا نألو ءءاضتقا
 فقولا ةرامع

 بف للا هذه مهلاومأ برقأو مهي رفظي الو ءءارقفلا ىلع فقولا ناك نإ مك .امي

 وده امي ف6 ف ذه ننزل هوقو عي لير ىلع انوا لك و دل

 هيلع ةرامعلا قحتسي ر امعإو ؛هئباطم نكمي نيعم هنأل ؛ةلغلا نم ذحخ وي الو (هتايح لاح
 هيلع ف وق وملا

 اهنأل ؛فصولا كلذ ىلع ىنّيي برخ نإو ,هفقو ىلا ةفصلا ىلع فوقوملا ىقبي ام ردقب

 كيسيلفا «كلذ ىلع ةدايرلا امآفا .تيلع :قوقولا لإ ةقورضم اهللغ تراص: اهنفصب

 ناك ولو «هاضرب الإ رخآ عيش ىلإ اهقرص روش ذاق هلل ةفحسسماةلغلاو هيلع ةقحتسم

 فرتولل ىلع

 ؛حصأ لوألاو ,كلذ زوجي نيرخآلا دنعو «ضعبلا دنع كللكن ىاوقفلا ىلع فقوأ

 ظفل نامضلاب جارخلا :هلوق :هكب لمكألا لاقو :إ نامضلاب جارخلا .فقاولا هركذي مل نإو :تبغيف

 ةلباقم ةرضم لك يف لمعتساو ؛لثملا ىرحجمب ىرج ةمج ناعم هزارحإلو ملكلا عماوج نم وهو «ثيدحلا
 "ثيدحلا بيرغ باتك" يف ديبعوبأ هجرخأ :لوقنف ءثيدحلا لصأ نيبي حلو نآلا هانركذ ام ةانعمو «ةعفنم

 (ةيانبلا):ةيلع اضيأ نامضلاف «هيلإ دوعي عفنلا نأل :هل ىصوملا [175/95ةيانبلا| .ةشئاع نع ةورع نع

 [4*4-485/ه ريدقلا حتف].اهريغ نم ءاش نإ وأ ؛ةلغلا نم ءاش نإ ىطعي وه مث :هلام يف وهف

 كلذب ديقي مل ولف ءهلام نم اضيأ ةلغلا هذهو ءءاش لام يأ هلام يف وهف :لاق هنأل ؛امتح نيعي :ةلغلا نم

 (ةيانبلا).هيلع هفقو فقاولا ناك يذلا فصولا يأ :فصولا كلذ [5*4- 4*4 /5 ةيانعلا| .همالك ضقانت

 ةفصلا ىلع ءانبلا ىلع ةدايزلا زوحت ال يأ :ضعبلا دنع (ةيانعلا).هنيعب لحجر ىلع ال نعي :ءارقفلا ىلع

 زاوج مدع يأ :لوألاو (ةيانبلا).ةدايزلا نم لمعي ام يأ :كلذ زوجي (ةيانبلا).اهيلع فقاولا هفقو ىلا
 [575/9 ةيانبلا] .ءانبلا يف ةدايزلا



 فقولا باتك 2

 يرودقلا

 هيب 5 7 ؛ديكسلا هل نم ىلع ةرامعلاف :هدلو ئكس ىلع اراد

 مكاحلا اهرجآ :اريقف ناك وأ «كلذ عنتما نإف .هتمدخب ىصوملا دبعلا ةقفنك راصف
 هيلع ف وقوملا

 قس ةقيقطا ةياعر كللق ف ذألا :يكاسلا هل نع لف انقر اها انو داق سار اه عر

 ؛ىلوأ لوألاو ءالصأ نيكسلا توفت اهرمعي مل ول هنأل ؛نيكسلا بحاص ٌقحو «فقاولا

 يف رزبلا بحاص عانتما هبشأف هلام فالتإ نم هيف امل ؛ةرامعلا ىلع عنتمملا ربجي الو

 ةراحإ حصت الو .ددرتلا ريح يف هنأل ؛هقح نالطبب هنم اضر هعانتما نوكي الف ؛ةعرازملا

 يف مكاحلا هفرص هتلآو فقولا ءانب نم مدهفا امو :لاق .كلام ريغ هنأل ؛ئيكسلا هل نم

 هترامع ىلإ جاتحي ىح هكسمأ :هنع ئغتسا نإو «هيلإ جاتحا نإ فقولا ةرامع

 عمجلا نأل ؛اهرمعي مل ول :هلوقب هيلع لولدملا اقرامع مدع وهو «ىاثلا نم ىلوأ ةرامعلا يأ :ىلوأ لوألاو

 .فقولا ةرامع نع يأ :عنتمملا [475/5 ريدقلا حتف] .امهادحإ لاطبإ نم ىلوأ نيتحلصملا نيب

 هيلع ربحي ال لمعلا نع رذبلا هيلع نم عنتماف ؛رذبلا هيلع نم انيبو ةعرازملا دقع دقع اذإ :لاإ ع انتما هبشأف

 هقح نالطبل نوكي نأ لمتحي عانتمالا نأ :هنايب :ددرتلا زيح يف [4-455ه/ه ريدقلا حتف].كلذل

 [475/© ةيانعلا] .هيلإ هدر مث ؛هترامعو يضاقلا حالصإ هئاجرلو ؛لاحلا يف هلام ناصقن نوكي نأ لمتخيو

 كسلا هل نم انهو «كلاملا نم قّحتي امنإ كيلمتلاو ءضوعب عفانملا كيلمت ةراجإلا نأل ,نيعلل :كلام ا

 رجؤي نأ هل نإف ءرحاأتسملاب ضقونو «فقاولا باوث لصحيل ؛ئكسلا ةعفنم بجي اغنإو ؛ئكسلل كل

 [9//771 ةيانبلا] .ةعفنملا ماقم دقعلا ءادتبا يف نيعلا تميقأ اذهو «ةعفنمل كلام هنأب بيحأو ها م

 ةلآ نم مدنا ام نيعي ءاتبلا ىلع فطعلاب ارورتخم نوكي نأ لمعي هتلآو :هلوق' :"ةياهنلا" بحاض لاق :هتلاآو

 لوقنملا وهو ؛ةلوصوملا ام ىلع فطعلاب اعوفاوم كوكي نأ لمتحيو ءدسفو فقولا بشح يلب نأب فقولا

 [ 475/8 ةيانعلا] .ةلآلا تمدهنا :لاقي ال هنأل ؛تاقثلا نع



 * : ت فقولا باتك

 نإف «فقاولا دوصقم لصحيف «ديبأتلا ىلع ىقبيل ةرامعلا نم ديال هزأل ؛اهيف هف رصيف

 ناّوأ كلذ هيلع رذعتي ال يح اهكسمأ الإو ءاهيف اهفرص لاحلا يف هيلإ ةجاحلا تّسم

 ىلإ هن فرّصو «َّميِب هعضوم ىلإ هنيع ةداعإ رذعت نإو ءدوصقملا لطبيف ةحاحلا

 نيب ضقنلا :نيعي همسقي نأ زوجي الو .لدبلا فرصم ىلإ لدبلل افرص ٍةّمَرَملا
 يف مهقح امنإو «هيف مهيلع فوقوملل قح و ءنرعلا نم هرح 7 ل * فرح انا و ةةنق ىفيلع ف قوملا قع ةللاوي قيعلا .وف ءددع هثآلا ةفقولا قست
 فقاولا لعج اذإو :هكف لاق .مهقح ريغ مهيلإ فرصي الف «ىلاعت هللا قح نيعلاو ؛عفانملا 2ك اذى ةيرفس 6 3 : 5 , 10 ١ هدأ

 :نيلصف ركذ :هذ لاق ءفسوي يبأ دنع زاج :هيلإ ةيالولا لعج وأ ؛هسفنل ٍفقولا ةلغ

 زوجي الو .فسوي ىبأ دنع زئاح وهف :لوألا امأ .هيلإ ةيالولا لعجو .هسفنل ةلغلا طرش

 ,هللس يعفاشلا لاق هبو .يزارلا لاله لوق وهو كاد دمحم لوق سايق ىلع

 (ةيانبلا).ةلآلاو ءانبلا نم مدحنا ام يأ :اهيف اهفرص (ةيانبلا).فقولا رمعي نأ ىلإ يأ :هيلإ ةجاحلا

 نع جرخ نأب :هنيع ةداعإ [8//5717 ةيائبلا] .اهكسمأ لاحلا يف ةرامعلا ىلإ ةجاحلا سمي مل نإ يأ :خإ الإو

 امر همري ءانبلا مر :لاقي حالصإلا ىلإ ىأ :ةمرملا ىلإ [؛"1/ه5 ريدقلا حتف].هوحنو هفعضل كلذل ةيحالصلا

 «ضوقنملا ءانبلا نونلا مضب :ضقنلا (ةيانبلا).يرودقلا ظفل اذه :زوجي الو (ةيانبلا).هحلصأ اذإ ةمرمو

 [47/8-4717 ةيافكلا] ."برغملا" يف اذك «ريغ ال رسكلاب ضقنلا يروغلا نعو «ضوقن عمجاو
 اوذحأ خلب خياشمو :هاواتف يف يجلاولولا لاقو :فسوي يبأ دنع (ةيانبلا) .هسفنل ةلغلا لعج يأ :لوألا امأ

 [8//57 ةيانبلا] .فقولا يف سانلل ابيغرت هب نفي ناك اضيأ ديهشلا ردصلاو «هكلص فسوي يبأ لوقب

 [ةفينح يبأ باحصأ نم اذه فسويو .يرصبلا يمسلا دلاخ نب فسوي باحصأ نم وهو] :يزارلا لاله
 نييفوكلا بهذم ىلع ناك هنأل ؛يئارلا ىلإ بسن امثإو ءيرصبلا ملسم نب ىيحي نب لاله وهو يئارلا

 ؛يئارلا وه لب ءفيرحت وه :"برغملا" فو ؛يزارلا امهريغو :"ةريخذلا" و "طوسبملا" يف عقوو «؛مهيأرو
 [4737/8 ريدقلا حتف] .يرلا لهأ نم ال «ةرصبلا نم هنأل ةلمهملا ءارلا ديدشتب



 فقولا باتك 4ك

 :ليقوأ :زارفإلاو ضبقل طارتش نإ ل فالعمل راع وذنب اينما فال نإ :ليقو

 بارققلل هرم كروب متايس يق هللا تسلا طرغ ار انف لواشتاوب قادعي كاس ع

 طرشو فقو ولو «ءاوس ءارقفلل هتوم دعبو «هتايح ف هسفنل لكلا طرش اذإ اميفو
 ءارقفلل وهف اوتام اذإف ءءايحأ اوماذ ام هيربدمو «هدالوأ تاهمأل لكلا وأ َضعبلا

 ؛حيحصلا وهو ءاضيأ فالخلا ىلع وه :ليق دقو ,قافتالاب زوجي :ليق دقف «نيكاسملاو

 عربت فقولا نأ :.ك دمحم لوق هجو .هسفنل هطارتشاك هتايح ف مهل هطارتشا نأل

 نأل ؛هلطبي هسفنل لكلا وأ ضعبلا هطارتشاف «هانمدق يذلا قيرطلاب كيلمتلا هجو ىلع

 .هسفنل دجسملا ةعقب ضعب طرشو «ةذفنملا ةقدصلاك راصف «ققحتي ال هسفن نم كيلمتلا

 دنع نعي :زارفإلاو [يلوتملا ضبق يأ| ضبقلا (ةيانبلا).اح دمحمو فسوي يبأ نيب يأ :فالتخالا نإ
 هنأل ؛هسفنل ةلغلا طرش حص هلي فسويوبأ مرج الف هلي دمحم فالح كلذ: طرغنتي ل قاسوي يبأ

 فسوي يبأ نيب :فالاخلاو (ةيانبلا).امهطرتشي هنأل ؛هححصي مل هلي دمحمو «زارفإلاو ضبقلا 2 ال

 [575/8 ةيائبلا] .ناودنحلا رفعج وبأ هيقفلا ركذ اذكه :ءارقفلل (ةيانبلا) .!ح دمحمو

 ىواتف" و "ةمنتلا" و "ةريخذلا" و "طيحلا" و 'طوسبملا" يف امل فلاخم فنصملا لاق امو .حصألا وهو :قافتالاب

 ثيح هسفنل ةلغلا طرش نيب كلي دمحم" طوسبملا" يف قرفو «قافتالاب ةحصلا اولعج لكلا نإف «"ناخ يضاق

 نوكيف «هتوم. تتبث مهتيرح نأب هسفنل هطرشك هيربدملو نه هطرش نأ عم زوجي ثيح هدالوأ تاهمألو ءزوحي ال
 [ة/ ريدقلا حتف] .هتوم دعب امل اعبت ةتايح ةلاح مهل هتوبث نوكيو «بناجألا ىلع فقولاك مهيلع فقولا

 (ةيانعلا).هيربدمو دالوألا تاهمأل يأ :مه هطارتشا .زوجي ال دمحم دنعو زوجي فسوي يبأ دنعف :فالخلا ىلع

 قيرطب يأ :قيرطلاب .دمحم دنع ال ءفسوي يبأ دنع هسفنل هطارتشا زوجي امك زوجيف :هسفنل هطارتشاك

 هحججو ىلع ريقفلل هلام نم اون ملسي نأ زوجي ال هنإف :ةذفنملا ةقدصلاك (ةيانعلا).ىلاعت هللا ىلإ برقتلا

 ىلع افطع رحاب طرشو :هلوقف ءهسفنل دجسملا ةعقب ضعب طرشو .هل هضعب نوكي نأ طرشب ةقدصلا

 [:* 8/5 ةيانعلا] .ةذفنملا ةقدصلاك :هلوق



 < هال“ فقولا باتك

 اهنم دارملاو * "هتقدص نم لكأي ناك هعاع يينلا ا :يفذر ام ىلا فس وي يبألو

 3 ' ّك 3

 ةلازإ فقولا نألو ؛هتحص ىلع لدف «طرشلاب الإ اهنم لكألا لحي الو «ةفوقوملا هتقدص
 طرشلا ةحص ,

 ؛هسفنل لكلا وأ ّضعبلا طرش اذإف .هاّنيِب ام ىلع ةبرقلا هجو ىلع ىلاعت هللا ىلإ كلملا

 ,زئاج اذهو «هسفنل هسفن كلم لعجي نأ ال ؛هسفنل لاش ا ولع زابهاام لعع دقت

 جب براي وأ نرش نأ طرشو :ةربقم هضرأ لعج وأ «ةياقس وأ اناع نب اذإ ابنك

 ةقفن' : متاع لاق قلل ةنسقت ِإ تقرضلا يو ةبرقلا هدوصفم نألو هيف َنفُي وأ

 ءاش اذإ ىرحخأ اضرأ هب لدبتسي نأ 0 طرش ولو ”*."ةقدص هسفن ىلع لحرلا

 .لطاب طرشلاو ءزئاج ضنقولا :هللم كلم دمحم دنعو نبلج فسوي يبأ دنع زئاج وهف ؛كلذ

 لحي ال يناثلاو ءال وأ ًاطورشم نوكي نأ امإ نيرمألا دحأ نم ولخي ال فقاولا لكأ نأل :اهنم لكألا
 لإ دمحمو ةفينح يبأ دنع فقولا متي الو :هلوق دنع ركذ ام ىلإ ةراشإ :انيب اه ىلع (ةيانبلا).عامجإلاب
 كولمملا لعج يأ :زئاج اذهو [771/9 ةيانبلا] .كيلمتلا نودب كلملا لاوز فقولا بجوم نأ امهل :هلوقب

 رثؤي ال طرشلا اذه نأل :لطاب طرشلاو .ةربقم لعج يذلا عضوملا يف يأ :هيف نفدي وأ .هسفنل هلل

 [ 173/© ةيانعلا] .ديبأتلا عم هب مدعني الو «كلذب متي فوقولاو «هلاوز نم عنملا يف

 ةنييع نبا انثدح "ةفينح يبأ ىلع اهب ضرتعا يلا فقيداسأكلا تاب" ف ةبيش يبأ نبا فنصم فو 005 تير

 ريغ فورعملاب اهلهأ اهنم لكأي :ٌهلُي ىبلا ةقدص يف لاق ءيردملا رجح ينريخأ هيبأ نع سواط نبا نع

 [ 4175/57 ةيارلا بصن] .ركنملا

 نمو «رباج ثيدح نمو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نمو ,برك يدعم نب مادقملا ثيدح نم يور**
 برك يدعم نب مادقملا نع "هننس" يف هجام نبا جرخأو [479/* ةيارلا بصن].ةمامأ يبأ ثيدح

 هسفن ىلع لجرلا قفنأ امو .هدي لمع نم بيطأ ابسك لجرلا بسك ام :لاق دي لوسر نع [يديبزلا]
 [بساكملا ىلع ثحلا باب 7١7 :مقر] .ةقدص وهف «همداخو هدلوو هلهأو



 فقولا باتك < هر

 يلو فس وي »ب عدم طين 7 زاج م ةيذاو اب 58 50 -_ طرش ولو

 اير ودقلا

 مقر يف لاله ركذو «بهذملا رهاظ وهو ءاضيأ لاله قزف و وهو «فسوي يبأ لوق ىلع
 .ةيالو هل نكت مل طرتشي د مل نإو «ةيالو هل تناك هسفنل ةيالولا فقاولا طرش نإ :ماوقأ لاقو

 طظرش ف ىلإ ميلستلا نأ هلصأ نم نأل ؛.دنب دمحم لوق اذه نوكي نأ :هبشألا :انخياشم لاق

 هتهحج نم ةيالولا ديفتسي امنإ يلوتملا نأ :انلو .هيف ةيالو هل َقْيَي مل ملس اذإف «فقولا ةحضل

 ىلإ سانلا ُبرقأ هنألو ؛هنم ةيالولا ديفتسي هريغو ا هل نوكي ال نأ ليحتسيف ؛هطرش
 هيف نذؤملا بّصنو «هترامعب ىلوأ نوكي ًادجسم ذختا نمك «هتيالول ىلوأ نوكيف ,فقولا اذه

 .هسفنل هتيالو طرش فاقول أ ولو .هيلإ سانلا ترقأ هنأل ل هل ٌئالولا ناك ادبع قتعأ نه و

 زوجي ال ةلوهجم تناك ول يح ةمولعم رايخلا ةدم نوكتل مايأ ةثالث :هلوقب ديق امنإو :طرشلاو فقولا

 فقولا ةلغ لعج نأ ىلإ ةراشإ :انركذ ام ىلع [18/6 ةياببلا] .اضيأ هللن فسوي يأ لوق ىلع فقولا
 طارتشا زوجي كلذكف ءايح ماد ام هسفنل ةلغلا فقاولا نيئتسي نأ زاح امل هنإف ءفسوي يبأ دنع زئاج هسفنل
 .هل فقولا باتك يف يأ :هفقو يف [4 ١4/ه ةيانعلا] .مايأ ةثالث هسفنل رايخلا

 ميقلا ىلإ اهجرخأو ؛ةعيض فقو اذإ :"ريسلا" يف دمحم هركذ ام كلذ ىلع ليلدلا :خ! هلصأ نم نأل

 دنع نأ ىلع ءانب ةلأسملا هذهو :ناح- ىضاق لاق .هسفنل ةيالولا طرتشي نأ الإ كلذ دعب ةيالولا هل نوكتال

 :فسوي يبأ لوق ىلع امأو :ميلستلا دعب ةيالو هل ىقبت الف «فقولا ةحصل طرش ىلوتل ١ ىلإ ميلستلا دمحم

 [4 47/8 ةيانعلا] .هسفنل ةيالولا طرتشي مل نإو ءفقاولل ةيالولا تناكف ءطرشب سيل يلوتملا ىلإ ميلستلاف
 (ريدقلا حتف).خلإ انلو :هلوقب بهذملا رهاظ هلعج يذلا فسوي يبأ لوق ىلع فدصملا لدتسا :انلو

 لهألف :رصنوبأ لاقف «مامإلاو نذوملا بصن امأو ؛هيف ملعي فالخ الف هترامع امأ :خلإ هترامعب ىلوأ

 :ةرامعلاك هريغ نم امهبصنب قحأ ىنابلا :فاكسإلا ركبوبأ لاقو .كلذب مهنم قحأ ىنابلا سيلو ؛«ةلحملا

 [4 47/5 ريدقلا حتف] .حلصألا نوديري موقلاو ءانؤرم اهانل ديرو نأ الإ لمعت: هيوتكيللا نبأ لاق



 8 فقولا باتك

 ءءارقفلل ارظن ؛هدي نم اهعزني نأ يضاقللف :فقولا ىلع ٍنومأم ريغ فقاولا ناكو

 ضاقل الو ءناطلسل سيل نأ طرش اذإ اذكو «راغصلل ًارظن ؛ءيصولا جرخي نأ هل امك

 .لطبف عرشلا مكحل فلاخم طرش هنأل ؛هريغ اهيلويو هدي نم اهحجرخي نأ

 ةالصلاب سانلل نذأيو «هقيرطب هكلم نع هزرفي يح هنع هكلم لزن مل ادجسم ىب اذإو

 صلخبي ال هنألف «زارفإلا امأ .هكلم نع هلي ةفينح يبأ دنع لاز («دحاو هيف ىلص اذإف عهيش

 اف دمحمو ةفينح يبأ دنع ميلستلا نم دبال هنألف «هيف ةالصلا امأو .هب الإ ىلاعت هلل

 ققحت ماقف ضبقلا رذعت امل هنأل وأ ؛هيف ةالصلاب دجسملا ف كلذو .هعون ميلست طرتشيو

 ؛انك'ج دمحم نع اذكو «ةفينح يبأ نع ةياور يف هيف دحاولا ةالصب ىفنكي مث ؛هماقم دوصقملا
 "9 1 ةالصلا وهو

 ؛ةعامجلاب ةالصلا طرتشي هنأ ٠ ياللا دمحم نعو ؛ةاندأ طرتشيف ,ردعتم سنجل لعف نآل

 اديس هئامع ةةلوقي كلم لوو ةفسوربأ لاقو :بلاغلاا قف كلذل قيددحسلا آل

 هلك اذه ؛اذإو (ةيانبلا).ةدح ىلع لصفب كلذ لصف هلبق يلا ماكحألا ريغ لصفلا اذه ماكحأ ناك امل :لصف
 [ 4*5 ةيائبلا] .هب قيلي ام قلع ءيش لك ميدل ط رتشي يأ :هععون ميلست (ةيائبلا) .يرودقلا لفل

 ؛هدحو هسفنب فقاولا ىلص ول اوفلتحا هذه ىلعو «دحاولاب ىفتكاف :رذعتم .ىلاعت هلل ضبقلا ةقيقح نإف :ضبقلا

 (ريدقلا حتف).يفكي ال هسفن نم هضبقو «ةماعلل ضبقلا لحأل طرتشت امنإ ةالصلا نأل ؛يفكي ال هنأ حيحصلاو

 دوصقملا ققحت ناكف ؛دجسملا ريغ يف ققحتت اههإف ؛ةالصلا قلطم ال ءدجسملاب دوصقملا افأ :ةعامجاب ةالصلا

 ماقأو نذأف امامإو انذؤم ادحاو هل لعج ولو .امهدنع ةماقإو ناذأب افوك طرتشي اذهو :ةعامجلا ةالصب هنم
 [4 414/5 ريدقلا حتف].ضعبلا دنع هحولا اذه ىلع ةالصلا ءادأ نأل ؛قافتالاب نكست راع ةودحتو ىلعو

 .هيف ةالصلا دحوي ُْم نإو :هلوقب



 فقولا باتك 2١

 طوقسب ىلاعت هلل اصلاخخ ريصيف «دبعلا كلل طاقسإ هنأل ؛طرشب سيل هدنع ميلستلا نأل
 «بادرس هتحن اسس لعج نمو :لاق .لبق نم هانيب دقو «قاتعإلاك راصو 8 قَح

 تام نإو «هعيبي نأ هلف :هكلم نع هلزعو «قيرطلا ىلإ دجسملا باب لعجو .تيب هقوف وأ

 حلاصمل ُبادرسلا ناك ولو ههب ًاقلعتم دبعلا قح ءاقبل ؛ىلاعت هلل صلخي مل هنأل ؛هنع ثّروُي

 لفسلا لعقم اق :لاق هنأ هنعأ ن محلا ىورو .سدقملا تيب دجسم يف امك «زاح دجسملا

 ف قشر كالو هنأأو ا دصسلل 40 ةيعس ف دوم ةريلغ للقو ءاطسم

 هقوف ناك اذإو مظعم دحسملا نأل ؛اذه سكع ىلع هكني دمحم نعو .ولعلا نود لفسلا

 دبس تانجو يف رح هنأ :ههللب فسوي يبأ نعو .هميظعت رذعتي لغتسم وأ ,نكسم

 لخد نيح هنأ :هلللل دمحم نعو «ةرورضلا ربتعا هنأكف «لزانملا قيض ىأرو «دادغب مدق

 سانلل نذأو ءادجسم هراذ طسو ذختا نإ كلتكو :لاق .انلق امل هلك كلذ زاحأ يرلا
 ةرورضلل

 «عنملا قح هيف دحأل نوكي ال ام دجسملا نأل ؛هنع ثرويو هعيبي نأ هل نعي هيف لوحدلاب

 دنع فقولا متي الو :هلوق دنع لاق ام ىلإ ةراشإ :لبق نم (ةيانبلا).كلملل طاقسإ هنأل :قاتعإلاك راصو

 [4 4 4/5 ةيانعلا] .قتعلاك دبأتي نأو «كيلمتلا نودب كلملا لاوز فقولا بجوم نأ امه :هلوقب دمحمو ةفينح يبأ

 (ريدقلا حتف).هريغو ءاملا ديربتل ضرألا تحت ذختي تيب وهو :بادرس (ةيانبلا)."ريغصلا عماجلا" يف دمحم يأ :لاق

 بادرسلا نوكي ال ذئنيح هنأل :سدقملا تيب دجسم (قيانعلا).ةياورلا رهاظ وهو ءادجسم نوكي ال يأ :هعيبي نأ

 [8//181 ةيانبلا] .حصي ال لفسلا لعج اذإو ؛حص ًادجسم ولعلا لعج نأب :اذه سكع ىلع (ةيانبلا.دحأل ًاكولم
 (راتحما در).هترامع لجأل ءيش هنم رجؤي نأ :لغتسملاب دارملا :لغتسم وأ
 عماجلا" يف دمحم يأ :لاق (ةيانبلال.تيب هقوف وأ «بادرس هتحت ناك اذإ اميف نيعي :نيهجولا يف

 نيب نيعم ءىشل آل ::رادلا نحض لخادل مهبم مسا ةنأل ؛توكسلاب :هواذ طضو [+/6 ةيانبلا] ."ريغضلا

 [4 45/5 ةيانعلا] .نحصلا يفرط



 ١*2 فقولا باتك

 قيرطلا ىقبأ هنألو ؛ًادجسم ْرِصَي ملف ؛عنملا قح هل ناك «هبناوجب ًاطيحم هكلم ناك اذإو

 .بهوي الو ءثروي الو ,عابي ال هنأ :هلم دمحم نعو .ىلاعت هلل صلخي ملف ءهسفنل

 هنوكب يضر امل هنأل ؛ادجسم ريصي هنأ هلل فسوي يبأ نع اذكهو ءادجسم هربتعا

 امك ًاقحتسم راصو «قيرطلا هيف لغد «قيرطلاب الإ ًادجسم ريصي الو ءادجسم
 تيا :مو :لاق .ركذ ريغ نم ةراجالا يف | ا

 لاق لل افئاح راضو دابعلا قح نع درجت هنأل ؛هنع ثروي الو «هعيبي الو «هيف

 ىلإ عجر «قحلا نم تبث ام ٌدبعلا طقسأ اذإو «ىلاعت هلل هلك ءايشألا ال الهو

 ىنغتساو دحسملا لوح ام برخ ولو «قاتعإلا يف امك ءهنع هُقرصت عطقناف ؛هلصأ
 دنعو «هكلم ىلإ دوعي الف «هنم طاقسإ هنأل ؛هبللي فسوي يبأ دنع ذيع انس ىقلي ههنع

 ؛هتوم دعب هثراو ىلإ وأ يبابلا كلم ىلإ دوعي هد دمحم

 دجسملا فقو نأ ملعا :لإ نكي مل (ةيانعلا).ادحسم راص مظعألا قيرطلا ىلإ هباب ل زع ول ىح :صلخي ملف
 «فسوي يبأ دنع عويشلا عنم فو «دمحم دنع هيف يلوتملا ىلإ ميلستلا طارتشا مدع يف فاقوألا رئاس فلاخي

 (راتحما درلا).هريغو "رردلا" يف امك ؛مكاح هب مكحي مل نإو «مامإلا دنع فقاولا كلم نع هجورخ فو
 هقح عطقناف «ةيرحلا وهو .هلصأ ىلإ عجر هكولمم زرحأ امل هنإف :قاتعإلا ىف .ىلاعت هللا كلم وهو :عطقناف

 يف ناك نأب ةيرقلا وأ ؛ةلحملا كلت لهأ هيف ةالصلا نع ئغتسا ىأ :هنع ىنغتساو [575/5 ةيانبلا] .هنع

 هذه ةقيقحلا يفو :"ةياهنلا" يف لاق :يبابلا كلم ىلإ [457/5 ريدقلا حتف].عرازم تلوحو تبرخخف ةيرق
 يف كلذكف اس وسلا هقالاعلا هناا افعال 3 طرغقتي ل :لسوي ايأ نإف هاني ان. ىلع ةينبم ةلعسملا
 امل هنأ هب ديري فسوي يبأ دجسم اذه :ل ااقف «ةلبزمت رم دمحم نأ يكحو .هيف ةالصلا سانلا كرت نإو .ءاهتنالا

 دجسم اذه :لاقف ءلبطصاب فسويوبأ رمو «ةدملا لواطت دنع ةلبزم ريصي ينابلا كلم ىلإ هدوعب لقي م
 08 2, ةادلا] انه ناك نأ دعب كلالطرسلا كلاملا هلعجي امترف اكلم دوعي :لاق امل هنأ عي دمحم



 فقولا باتك تالا

 ئعغتسا اذإ هشيشحو دجسملا ريصحك راصف (تعطقنا كلقو ,ةبرق عونل هنيع هنأل

 .رخآ دجسم ىلإ لقني هنإ :شيشحلاو ريصحلا يف لوقي لح فسوي ابأ نأ الإ ؛هنع

 نورفاسملا يرودقلا

 هن ؛هكللم ةفينح يبأ دنع مكاحلا هب مكحي ىح كلذ نع هكلم لزي مل :ةربقم

 يف لزنيو «ناخلا يف نكسيف «هب عفتني نأ هل نأ :ىرت الأ ,دبعلا قتح نع عطقني مل

 ةفاضإإلا وأ ءمك اجلا مكح طرتشيف ةربقملا يف نفديو (ةياقسلا نم برشي و «طابرلا

 قح هل َّقْيَي ل هنأل ؟دجسملا فالخج ئارقفلا ىلع فقولا ق امك «توملا دعب ام ىلإ

 :هللطي دمحم دنعو .مزال فقولاو ؛ءطرشب سيل هدنع ميلستلا ذإ ؛هلصأ وه امك «لوقلاب

 ؛كلملا لاز :ةربقملا يف اونفدو :طابرلاو ناخلا اونكسو «ةياقسلا نم ّسانلا ىقتسا اذإ
 كفقاولا كلم

 دحاولاب يفتكيو ,هانركذ امي كلذو «هعون ميلست طرشلاو «طرش هدنع ميلستلا نأل
2 

 .ضوحلاو ةفوقوملا رثبلا اذه ىلعو ؛هلك سنجلا لعف رّذعتل
 روك ذملا مكحلا

 اذك و «رخخأ دجسم ىللإ اذه لقني فسوي نبأ دنعو :خاإ دجسملا ريصحك .ةالصلا ءادأ وهو :ةبرق عونل

 (ةيائبلا).ددعلا ءاذإب رفسلا مايأ سان هيف طباري يذلا عضوملا وهو :اطابر [ة ./ ةيانبلا | .هليدنق

 .هدنع امهدحأ ًاضيأ هيف طرتشي هنإف :ءارقفلا ىلع .لوتم ىلإ هملس ولو :هكلم لزي مل
 ىكسلاو ءاقتسالاب لصحي ميلستلا يأ :ةانركذ .مكاحلا مكح ىلإ هيف جاتخحي ال ثيح :دجسملا فاالخع

 كسلا ف يأ :دحاولاب يفتكيو (ةيانبلا).ةربقملاو طابرلاو «ناخلاو ةياقسلا يف نفدلاو لوزنلاو

 عيمجلا ئكسو ؛ةياقسلا نم سانلا عيمج ءاقتسا رذعتل نعي :هلك سنججلا ..فدلاو لوزنلاو ءاقستسالاو

 [1141/9 ةيانبلا] .ةربقملا يف عيمجلا نفد اذكو «طابرلا عيمجلا لوزنو ناخلا يف



 217 فقولا باتك

 هيلع فوقوملا نع بئان هنأل ؛اهلك هوجولا هذه يف ٌميلستلا حص يلوتملا ىلإ ملس ولو
 هنأل ؛امياسنت نوكي ال :ليق دقف :دجسملا يف امأو .هنع بونملا لعفك بئانلا لعفو

 اذإف «هباب قلغيو (هسنكي نع ىلإ جاتحي هنأل ؛اميلست نوكي :ليقو «هيف ىلوتملل رهبدت ال

 ل يون ال هلأل ليف اخ ىلخ سلا هزم انع يف ةييقللو بماسلا حبس هيل ملس "7

 يلوتملا بصن ول هنأل ؛يلوتلا ىلإ ميلستلا حصيف ف ؛ناخلاو ةياقسلا ةلزن. يه :ليقو ءافرع

 هللا تيب جاحل نيكس :ةكمب. هل اراد لعج ولو .ةداعلا فالخب ناك نإو ءحصي

 :روغثلا نم رف يف اهلعج وأ ,نيكاسملل نيكس 'ةكم ريغ يف هراد لعج وأ «نيرمتعملاو
 ىلإ كلذ عفدو «ىلاعت هللا ليبس يف ةازغلل :هضرأ هلع. اهنج وأ «نيطبارملاو ةازغلل كس

 نود ءارقفلل لحي ةلغلا يف نأ الإ ءانيب ال ؛هيف عوحر الو «رئاج وهف :هيلع موقي لاو
 يوتسي :كلذ ريغو ةياقسلاو رئبلا نم ءاقتسالاو «ناخلا يكس نم هاوس اميفو «ءاينغألا

 يف كلذب نوديري فرعلا لهأ نإف ءنيلصفلا ف فرعلا وه قرافلاو «ريقفلاو غلا هيف
 ريقفلاو ّيمغلا لمشت ةجاحلا نألو «ءاينغألا نيبو مهنيب ةّيوستلا اهريغ يفو «ءارقفلا ةلغلا

 .باوصلاب ملعأ هللاو «هانغل ةلغلا هذه فرص ىلإ جاتحي ال ّيغلاو ءلوزنلاو برشلا يف

 .هيف لصي ملام يأ :ًاميلس (ةيانبلا).ةربقللاو طابرلاو ناخلاو ةياقسلا يف يأ :اهلك هوجولا
 جاجحلا ىيعمب عمج مسا جاحلا هللا تيب جاهل .دحأ هيف نفدي ملام يلوتملا ىلإ هميلست ربتعي ال يأ :ليق ام
 ىلإ هب راشأ :انيب م. (ةيانبلا».نادلبلا جورف نم ةفاخملا عضوم رغثلا : يغث (ةيانبلا)».رامسلا ىيعمب رماسلاك

 عطقناف ءهلصأ ىلإ عجر قحلا نم هل تبث ام دبعلا طقسأ اذإف سف هلل اهلك ءايشألا نأل اذهو :هلوق
 [515417/9 ةيائبلا] .هلبق يذلا نيبو اذه نيب :قرافلاو (ةيانبلا).قاتعإلا يف امك «هنع هفرصت
 |[1 1/8 ةيانبلا| .هريغ ةقدص 3- هةسسفن لاع نعتسم هنإف ,ئغلا مايقل يأ :ةانغل





 جيارملا دلجملا سرشنف

 ةحفصلا عوضوملا

 5" 032111111 ناعألا باتك

 10000 : وكسلاو : لودغدلا قف نيعبلا تاب

 ؟ا نو مو ور ميلاف 18 «جورخلا ُِق نيميلا باب

 00 :. هبرشلاو لكألا يف نيميلا باب

 أهل ا تان هاه ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب

 1 موصلاو ةالصلاو جحلا يف نيميلا باب

 8. ىاطلاوب يتايقلا: سيلا لب نتسيلا باب
 أ ع ..... برضلاو لتقلا ف نيميلا باب

 707 هايد وادم ... مهاردلا يضاقت ف نيميلا باب

 5 / ه5 5 5 8 5 ه0 85 8 8 85 8 5 8: 5 8: 8 8 5 8: 8: 80 ه0 8 دودحلا باتك

 1714 ا 22127 هتماقإ و دحلا ةيفيك يف لصف

 112 يح فو و وهاجم دحلا بحجج وب يذلا ءطولا باب

 ٠١١ .. اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب

 ةحفصلا عوضوملا

 1 برشلا دح باب

 0 ا موو و هوجو عع قفقدلقلا نعنع تنان

 117 ع هلم طماع وجو عم ع ريزعتلا يف لصف

 10 نكس هوو و و ووو يوتا سلا باتك

 61 م وو عطقي ال امو هيف عطقي ام باب

 11 م وعم هنم ذخألاو زرحلا يف لصف

 ل هتابثإو عطقلا ةيفيك ف لصف

 ة7 ىى.. ةلارسلا قف قراسلا تدك اه بان

 طش ش9 قيرطلا علتقا بان
 11 لا ا

 11017 و م لاتقلا ةيفيك باب

 8 ............"ةثامأ زوق نمو ةنكاوملا نناب

 ا يحس :...«رفع لجو نكأ اذإ ليفف

 17116 هده كم تا هوان اهتمسفو مئانغلا باب

 وم ةمسقلا ةيفيك يف لصف

 0007 يفنتلا يف لصف

 0120 ا و ا رافكلا عءاليتسا باب

 1 2212122735532 1410859:2 روب اهتم ع نماكيسملا باب

 002-97 ا انني انيلا يرقات لخد ادإو لصف
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 ةحفصلا عوضولملا

 0 ا

 ا جارخلاو رشعلا باب

 1/1195 و هو ال14 نو نال فعلم ةيرحا باب

2 

 نورا ه هاه هاه اه هه 8 8 8 5 8 8 8: 8 8 8: 19 8 ةطقللا باتك

 /١ 3 ١ همم هوو هوم مهو ووووو لال 1 باك

 عبارلا دلجما سرهف

 ةحفصلا عوضولملا

 181 ا اهوشلللا هيباعك

 7 ويس ما رشلا باتك

 555 ....مهاردلاب الإ ةكرشلا دقعنت الو لصف

 1 ع ا ةدسافلا ةكرشلا يف لصف

 اة حس نيكيرشلا دحأل سيلو لصف

 سة رق 83 بقاقلا
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 رشللا تعابطلاب
 تناتسآب, يروا( هس ا) ةيريطا يمر جكرشر رش ةيعمج

 يوقم نوترك ةنولم ةدلجم
 يجارسلا تغمل امسر دوقع حرش ملسمل حيحصلا يدذمرتلل عماجلا

 ريبكلا زوفلا| ةيواحطلا ةديقعلا نته| كلام مامإلل أطوملا | دمحم مامإلل أطوملا

 حاتفملا صيخلت يفاكلا نتم ةيادهلا حيباصملا ةاكشم

 ةفسلفلا ئئكدابم عيسلا تاقلعملا يواضيبلا ريسفت نارقلا مولع يف نايبتلا

 ةغالبلا سورد ةمكحلا ةياده نيلالجلا ريسفت | ركفلا ةبخن حرش

 ملعتملا ميلعت ةيفاك دئاقعلا حرش | مظعألا مامإلل دنسملا

 (نيرامتلا عم) وحنلا ةياده لوصألا ئدابم نتسلا راثا ةسامحلا نا ويد

 تافرملا نيبلاطل ثار ظ يما 1 يناعملا ف ءراش : | ةا*ء |

 يجوغاسيا | (لوادتم) وحنلا ةياده ظ ينتملا ناويد ةيديعسلا ةيدهلا

 : انع ةقايهاع رنك
 رصعلا لعارو لااعتلا# خف ظ راونألا رون نيحلاصلا ضاير

 بارعالاو دعاوقلا ف -اهنملا 2 ىلا و

 ي”خهخ | 2 يماجلاحرش يبقا
 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس ظ قئاقدلا زنك ظ ةيريرحلا تاماقملا

 ةدلجم ةنولم تن يشاشلا لوبعأ
 يراخبلل حيح هلا ظ يرودقلا رصتخم بي دهت حرش

 حاضيإإلا رون | هغيصلا هلع
 ظومامى أد [!معاتوات ()(ا1ءز' 1.311 عات 5

 1 قاد 6-لا هتوصضأ مالها. 1, 2, 3) | اكلز/30 ال5 5116 ع7 (5مها511) (!. 8170179)

 ا ذوقاة-انا-هناقرج (ا/ها 1, 2, 3) [ج2قاا-ع-8 ق1 1|( 86/771311

 اك عربا 15331١ -انا- ال1811 (ا/لها. 1, 2, 3) | الاانا[ قا« ق5 8/3015 ((©©/1713/1)
 ماد نافعق» (اه10و) (ل. 8امومو) 16 طع مسداطاتعاتعل كاطمنعألر' [مقكطق فثلاملت

 ما-ابزعط-نا بك 2ق17 5( مدولا) (عورو 6هابع) | ماطاعطدناظعق»  (ععمعا) (تماوانعل)



 د لاش تر وب ناسك

 ,يقيبلقلا ربح

 ثق لوا ناس

 لدن بيت
 كرك ل وص

 نب رشأو نايل )ل رسل رمت

 رداصل ا جوقض مل ع

 ان رمل الا

 رضوك

 (نرعلا) يبوشتمو علا يم

 ) لمحت )عا ١ ريل

 هرعت اك لاس كنان 1

5 

 ( مرابج جنو ماعم يول رع

 ) 5 ها لئاوع

 ثا 1!تايخ

 رن (نثعلا ريعت

 ( ميسلون نا آرتقلا نااسل جر ارم

0 

 هروح

 ىرتبلا رسبت

 ) لوصإررر#

١ 

 م رقما تاراتعالا

 لوضرل | زيت

 نما
 (مبابج مرر مولعس عىل رعب عربا

 نإ د

 ايا

 كاد , ا

 ميتا ىلا رغم ما ناد مي“

 كترمغ ايف تر اايااع

 لامعالا غاز
 ةءريسا اع
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| | 
 اي <

 2 < ره رح ا ىلاشن

 ثيداعالم

 ضر 9

 تاما

 ) لمت )رو رق

 امد ١ هضور

 يل نس

 هيب
 هرعاث يىارو

 اضل 2

 ةريتاث يرارعا

 بردا م يلا

 0 50 لور

 نتن راك وارعلا قوت (ريلسأ

 ه_.اهبروادخ
 كساس البس ا

 فيم رارأ

 اعلا ثن نق مرا

 واو وكبرت بايم ءحدتس (رآ : زايد اقوا شقتك و


